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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  11 / 05 / 2022 – 4ª FEIRA

BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.PDT/-PL...................15 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-MDBPV....................06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 11.05.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I - PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO (M.P. Nº 
381/2022)

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

1. PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 001/2022, 
DE AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTI-
ÇA E CIDADANIA, ORIUNDO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 
381/2022 (MENSAGEM Nº 023/2022), QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES POLICIAIS MILITARES NO ÂM-
BITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, AL-
TERA A LEI Nº 8.591, DE 27 DE ABRIL DE 2007, A LEI Nº 8.507, 
DE 16 DE NOVEMBRO DE 2006, E A LEI Nº 11.667, DE 12 DE 
ABRIL DE 2022 (MEDIDA PROVISÓRIA Nº 379, DE 11 DE MAR-
ÇO DE 2022).. 

  
II – PARECERES  EM REDAÇÃO FINAL 

EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 208/2016, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 152/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATUI-
DADE DE ENTRADA NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, 
PARQUES AQUÁTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO ÀS PES-
SOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEU ACOMPANHANTE. 
RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

3. PARECER Nº 209/2016, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 121/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA 
REALIZAÇÃO GRATUITA DO EXAME DE CARIÓTIPO NOS RE-
CÉM-NASCIDOS COM HIPÓTESE DIAGNÓSTICA DE SÍNDRO-
ME DE DOWN NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

4. PARECER Nº 210/2016, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 122/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO 
EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO NOS RECÉM-NAS-
CIDOS COM SÍNDROME DE DOWN NO ESTADO DO MARA-
NHÃO. RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

III – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQS. 
079, 119/22).

5. PROJETO DE LEI Nº 449/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, EM ANEXO O PROJETO 
DE LEI Nº 523/2021(ART. 141 R.I.), DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO NETO EVANGELISTA, POR SE TRATAR DE MATÉRIA COR-
RELATA, QUE  DISPÕE SOBRE O LAUDO MÉDICO PERICIAL 
QUE ATESTA DEFICIÊNCIAS IRREVERSÍVEIS EM PACIENTES, 
NO ESTADO DO MARANHÃO – ACATANDO SUBSTITUTIVO 
- COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
DR. YGLÉSIO.

6. PROJETO DE LEI Nº 042/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE SUSPENDE OS PRAZOS RELATI-
VOS AOS CONCURSOS PÚBLICOS, EM RAZÃO DA DECRETA-
ÇÃO DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELO GOVERNO 
DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS . 

IV – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7. PROJETO DE LEI Nº 130/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, INSTITUI O DIA ESTADUAL DA ABE-
LHA TIUBA NO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO WENDEL LAGES. 

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º   TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
042/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELIS-
TA, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 
“JOÃO DO VALE”AO GRUPO INSTRUMENTAL PIXINGUINHA. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
CIRO NETO. 

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
006/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR ANTÔNIO BARBOSA DE ALENCAR E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA. 

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
015/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, 
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SE-
NHORA MARIA FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA. COM 
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON 
SOUSA.  

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

11. REQUERIMENTO Nº 123/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À POPULAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE PASSAGEM FRANCA, PELO SEU 187º ANIVERSÁRIO, 
A SER COMEMORADO NO DIA 08 DE MAIO.

12. REQUERIMENTO Nº 124/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE 
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À POPULAÇÃODO MUNICÍ-
PIO DE SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, PELO SEU 98º ANI-
VERSÁRIO, A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE MAIO.

13. REQUERIMENTO Nº 125/2022, DE AUTORIA DO DE-
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PUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVIDO 
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITA-
ÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A 
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 510/2021, DE SUA 
AUTORIA.

14. REQUERIMENTO Nº 127/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRA-
MITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO 
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 206/2022, 
DE SUA AUTORIA.

VII – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

15. REQUERIMENTO Nº 117/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OUVI-
DA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE A DELEGADA 
DA CIDADE DE DOM PEDRO (MA), DRA. RENATA LINS, SO-
LICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DO IN-
QUÉRITO QUE INVESTIGA O FEMINICÍDIO DA JOVEM IANCA 
AMARAL. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 10/05/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 012/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELEN-
TÍSSIMO SENHOR PREFEITO RAIMUNDO DE OLIVEIRA FI-
LHO, DO MUNÍCIPIO DE PAULINO NEVES, EM ATENÇÃO AO 
PREFEITO E OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA DE PAULINO 
NEVES, PELO APOIO E ACOLHIDA DO PROGRAMA ASSEM-
BLEIA EM AÇÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 22/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À SENHORA PAULA 
CRISTINA DE ASSIS NASCIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 196/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO 
MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA – MA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 197/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE DI-
RETRIZES GERAIS PARA O ATENDIMENTO PRESTADO PELO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) ÀS PESSOAS ACOMETIDAS 
POR SÍNDROME DE FIBROMIALGIA OU FADIGA CRÔNICA.

PROJETO DE LEI Nº 198/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
LOGÍSTICA REVERSA DE MEDICAMENTOS, PARA O FIM DE 
DEFINIR AS RESPONSABILIDADES NA DESTINAÇÃO DOS ME-
DICAMENTOS, DE USO HUMANO E VETERINÁRIO, NÃO UTI-
LIZADOS, COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO OU IMPRÓ-
PRIOS PARA CONSUMO, DESCARTADOS PELO CONSUMIDOR, 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 199/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSICOLOGIA E DE SERVIÇO 
SOCIAL NA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO BÁSI-
CA.

PROJETO DE LEI Nº 200/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O SERVIÇO 

DE DESPACHANTE DE TRÂNSITO E DISPÕE SOBRE O CRE-
DENCIAMENTO, PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO 
MARANHÃO, DE SEUS TITULARES E PREPOSTOS.

PROJETO DE LEI Nº 201/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, O DIA ESTADUAL DO BOMBEI-
RO CIVIL A SER COMEMORADO ANUALMENTE EM 12 DE JA-
NEIRO.

PROJETO DE LEI Nº 202/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A IDENTIFICAÇÃO 
DE ENTREGADORES NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 203/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO JOTA PINTO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A UNIÃO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS - UMES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:

Não há matéria em segunda sessão.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 21/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN A 
ROMANCISTA MARIA FIRMINA DOS REIS (IN MEMORIAM) E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 193/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADRIANO, QUE CRIA O DISPOSITIVO SALVE MARIA, 
EM ATENÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 194/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DA EXIBIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE O TURIS-
MO MARANHENSE NAS TELAS DE CINEMAS NO ESTADO DO 
MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 195/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE O ATENDI-
MENTO DE MULHERES PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA AU-
DITIVA VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NO 
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 188/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO SAMARITANO, COM 
SEDE NO MUNICÍPIO DE RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 189/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES VIGI-
LANTES DE BALSAS, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE BALSAS, 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 190/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE INSTITUI A OBRI-
GATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE EXAME OFTALMOLÓGI-
CO CONHECIDO COMO “TESTE DO OLHINHO” EM TODAS AS 
CRIANÇAS NASCIDAS EM MATERNIDADES E ESTABELECI-
MENTOS HOSPITALARES PÚBLICOS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 191/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO 
DO PACIENTE INTERNADO NA REDE DE SAÚDE PRIVADA 
QUE NECESSITE DE TRANSFERÊNCIA INTER-HOSPITALAR 
URGENTE SOLICITE O TRANSPORTE PELO CORPO DE BOM-
BEIROS OU PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE 
URGÊNCIA EM CASOS DE AUSÊNCIA DE AMBULÂNCIAS DIS-
PONÍVEIS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 20/2022, 
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DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, CONCEDE 
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN 
AO SENHOR CÉSAR JATAHY FONSECA.

Diretoria Geral de Mesa, 10 de maio de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho. 

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Senhora Segunda Se-
cretária para fazer a leitura do texto bíblico e a Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – (Lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Ata Lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Se-
nhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO PAULO NETO – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 204 /2022

Institui o “Dia Estadual da Vaque-
jada” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá outras providências.

Art. Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Mara-
nhão, “O Dia da Vaquejada”, a ser comemorado anualmente no dia 03 
de junho.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 06 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei visa homenagear a manifestação cultu-
ral e a atividade desportiva da Vaquejada, que acontece em quase todos 
os municípios do estado do Maranhão. 

A vaquejada é uma das maiores atividades culturais e desportivas 
do país, considerada uma tradição que vem passando de geração para 
geração há anos. Uma prática que surgiu no século XIX, quando os 

vaqueiros e criadores se reuniam para separar seus rebanhos na mata. 
 O dia 03 de junho foi escolhido em homenagem a uma das 

maiores e mais tradicionais vaquejadas do norte e nordeste do país, que 
acontece todos os anos na primeira semana do mês de junho, no parque 
Macedão, no município de Alto Alegre do Maranhão, no povoado de 
Caxuxa, movimentando a economia de toda a região. 

Em face ao exposto, contamos com o apoio dos Excelentíssimos 
Deputados para aprovação deste projeto de lei. 

Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta Casa 
Legislativa a presente proposição.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 06 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

PROJETO DE LEI N° 205 / 2022 

Dispõe sobre a presença de pro-
fissional de enfermagem obstétrica para 
garantir atendimento humanizado nas ce-
sarianas em centros cirúrgicos de mater-
nidades e estabelecimentos hospitalares 
congêneres da rede pública e privada do 
Estado do Maranhão e dá outras providên-
cias. 

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO 

Art. 1º As maternidades e estabelecimentos hospitalares congê-
neres da rede pública e privada do Estado do Maranhão devem dispor 
de profissionais de enfermagem obstétrica nos seus centros cirúrgicos, 
quando da realização de cesarianas, para garantir o atendimento huma-
nizado a parturiente no período pré e pós operatório. 

Art. 2º O profissional de enfermagem obstétrica deve possuir ca-
dastro de especialista devidamente registrado no seu órgão de classe, 
de acordo com as diretrizes estabelecidas na resolução COFEN nº 421 
de 2015. 

Art. 3º As enfermeiras obstétricas deverão zelar pelas práticas ba-
seadas em evidências científicas e respaldadas pelo Ministério da Saú-
de, tais como: I - Oferta de métodos não farmacológicos de alívio da 
dor; II - Monitorização intermitente do bem estar materno e fetal; III - 
Contato pele a pele mãe recém-nascido; IV - Apoio ao aleitamento logo 
após o nascimento; V - Respeito primeira hora de nascimento; VI - O 
respeito às especificidades étnico-culturais da mulher e de sua família. 

Art. 4º O descumprimento do comando previsto no art. 1º desta 
lei, sujeitará em punição aos infratores as seguintes penalidades. I – No 
serviço público, poderá ser suspenso o dirigente por 90 dias, e em caso 
de reincidência, promover-se-á o afastamento do dirigente com aplica-
ção das penalidades previstas na legislação específica; II – No serviço 
privado, o pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e no 
caso de reincidência, poderá haver a multa será cobrada em dobro, até o 
limite de R$4.000,00 (quaro mil reais). 

Parágrafo único. No caso de estabelecimentos públicos, compe-
te ao órgão gestor de saúde da localidade em que estiver vinculado o 
estabelecimento, a aplicação das penalidades de que trata este artigo, 
observando as diretrizes da legislação específica. 

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

JUSTIFICATIVA 

A intenção deste projeto é assegurar que as mulheres que irão 
realizar cesarianas, em maternidades ou estabelecimentos hospitalares 
congêneres da rede pública e privada do Estado do Maranhão, possam 
ter a presença de um profissional de enfermagem obstétrica nos centros 
cirúrgicos de modo a lhes garantir assistência humanizada no período 
pré e pós operatório. 

O cuidado do profissional de enfermagem obstétrica realizado à 
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mulher no puerpério cirúrgico, objetiva, não só controlar e promover a 
recuperação do corpo físico após a cirurgia com o mínimo ou nenhuma 
intercorrência, mas vai além dessa possibilidade, trata-se de um cuidado 
multíplice, considerando também o estado psicológico e emocional da 
puérpera, proporcionando um cuidar humanizado. 

A humanização previne complicações maternas, favorece o vín-
culo entre mãe e bebê, estimula o aleitamento materno precoce, trabalha 
a psique da puérpera, ouvindo suas queixas, medos e anseios, propor-
cionando calma e tranquilidade até que se reestabeleça seu estado físico. 

Vale destacar que, a taxa de cesarianas no Brasil vem crescendo 
de forma significativa, correspondendo a cerca de 56% dos nascimen-
tos. No serviço público, esse índice gira em torno de 40% dos atendi-
mentos e, na rede privada em torno de 85%. Esses dados são menores 
nas maternidades públicas devido a existência de programas e projetos 
que estimulam a realização de parto normal. 

Segundo estudos e recomendações da Organização Mundial da 
Saúde (OMS), do total de partos realizados em um serviço de saúde, as 
cesarianas giram em torno de 15%. Esta indicação justifica-se no enten-
dimento de que apenas 15% do total de partos apresenta indicação pre-
cisa de cesariana, ou seja, existe uma situação real onde é fundamental 
para preservação da saúde materna e/ou fetal que aquele procedimento 
seja realizado cirurgicamente e não por via natural (OMS, 1996). 

No entanto, como já dito alhures, as estatísticas mostram que a 
ocorrência é muito maior do que se possa imaginar. Há situações onde 
as condições clínicas da gestante indicam a necessidade de realização 
de cesariana, por isso presença de profissionais de enfermagem obsté-
trica é de suma importância no centro cirúrgico, visto que sua atuação 
possibilita a mulher um parto mais humanizado com a recuperação de 
forma rápida e segura. 

Por fim, destaco que a assistência humanizada não devia ser a 
exceção, mas a regra para todos os atendimentos em saúde. Isso signi-
fica que tratar educadamente os pacientes, descrevendo os problemas 
em linguagem de fácil entendimento e se solidarizando com eles são 
procedimentos que deveriam ser comuns. 

Por todo o exposto, conto com o apoio dos colegas para a apro-
vação deste projeto que é de grande relevância para a garantia da efe-
tivação do trabalho dos profissionais de enfermagem obstétrica nas ce-
sarianas realizadas em centros de saúde públicos e privados no Estado 
do Maranhão. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 06 de maio de 2022. - Pará Figueiredo – Depu-
tado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 206 / 2022

DISPÕE SOBRE AS HIPÓTE-
SES DE SUSPENSÃO OU BAIXA DE 
REGISTRO NO CADASTRO ESTA-
DUAL DE INADIMPLENTES (CEI) 
INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL 
N. 6.690/1996 E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS

Art. 1 -  Esta lei estabelece as hipóteses de suspensão ou 
baixa de registro de inadimplência de Municípios no Cadastro Estadual 
de Inadimplentes (CEI) instituído pela Lei Estadual n. 6.690/1996, em 
situações em que a Administração Municipal demonstrar que o registro 
decorre de atos ou omissões de gestões anteriores.

Art. 2 - O órgão da Administração Estadual, direta e indi-
reta, responsável pela inscrição do Município no Cadastro Estadual de 
Inadimplentes - CEI, deverá suspender ou baixar o registro de inadim-
plência, a requerimento do Gestor Municipal interessado e observado o 
atendimento dos seguintes requisitos, cumulativamente:

I. que o Município, sob nova gestão, demonstre que a respon-
sabilidade pela aplicação dos recursos recebidos pelo órgão estadual e 
prestação de contas respectivas era de inteira responsabilidade do gestor 

anterior;
II. que a nova gestão do Município comprove a adoção das se-

guintes providências visando a responsabilização do ex-gestor;
a) instaure Tomada de Contas Especial para apurar a reponsa-

bilidade e aferir o quanto devido pelo ex-gestor, encaminhando suas 
conclusões ao órgão concedente e ao Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão;

b) notifique os órgãos responsáveis visando a responsabilização 
do ex-gestor e o ressarcimento ao erário dos valores eventualmente per-
didos ou desviados;

c) se a matéria for dotada de viés penal, que represente ao Mi-
nistério Público Estadual acerca dos fatos.

Parágrafo único: Deverá ser exigido do novo gestor que com-
prove semestralmente ao órgão concedente, mediante certidão, o pros-
seguimento das ações adotadas, sob pena de retorno à situação de ina-
dimplência.

Art. 3 -  Independentemente da adoção das medidas indi-
cadas no art. 2º, não será obstado, por inscrição no CEI, a transferência 
voluntária de recursos para os municípios a qualquer título para ações 
relacionadas às áreas de educação, saúde e assistência social.

Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 06 de maio de 2022 - DR.YGLÉSIO - DEPU-
TADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 
tenho a honra de submeter à consideração desta Casa Legislativa pro-
jeto de lei que visa equacionar relevante questão para os Municípios do 
nosso Estado.

Trata-se dos já conhecidos entraves que os Municípios enfrentam 
quando buscam firmar com os órgãos estaduais instrumentos de trans-
ferência voluntária de recursos para consecução de obras e ações de re-
levante interessante da população local, notadamente quando, em razão 
de ações e/ou omissões de ex-gestores, encontra-se a municipalidade 
com registro de inadimplência no Cadastro Estadual de Inadimplentes - 
CEI, instituído pela Lei Estadual n. 6.690/1996.

De acordo com a referida lei, é obrigatória a consulta prévia ao 
CEI pelos órgãos estaduais sempre que forem conceder algum repasse 
financeiro aos municípios requerentes. Também é de conhecimento de 
todos que, em geral, as novas administrações dos municípios ao as-
sumir acabam se deparando com diversas irregularidades em relação 
a prestação de contas de recursos anteriormente recebidos em virtude 
de instrumentos de transferência firmados com o Estado, circunstância 
essa que, inevitavelmente, acaba provocando óbices e impedimentos a 
obtenção de novas transferências em favor do município.

De outro lado, e não obstante a clareza do art. 25, §3º da Lei 
Complementar n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), ainda se 
verificam exigências de regularidade perante o CEI para obtenção de 
transferências voluntárias para ações nas áreas de educação, saúde e 
assistência social.

Dessa feita, e visando a solver tal problema, especialmente nos 
casos em que os novos gestores, de boa-fé, assumem o compromisso 
de promover a responsabilização do ex-gestor faltoso, propõe-se a pre-
sente iniciativa legislativa, com vistas a estabelecer diretrizes para que 
os municípios possam obter sua regularidade perante o CEI, mediante 
a suspensão ou baixa do registro de inadimplência, nas hipóteses decli-
nadas no projeto.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 06 de maio de 2022 - DR.YGLÉSIO - DEPU-
TADO ESTADUAL
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 023 / 2022

Concede a Medalha de Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Bruno 
Araújo Duailibe Pinheiro

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:

Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao Sr. Bruno Araújo Duailibe Pinheiro.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 05 de maio de 2022. - ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

O advogado Bruno Araújo Duailibe Pinheiro, através de seus 
serviços prestados, contribuiu para o desenvolvimento do Estado do 
Maranhão. Nascido na Capital no dia 09 de abril de 1978, é Graduado 
em Direito pela UFMA, é pós-graduado em Direito Processual Civil e 
pós-graduando em Direito Eleitoral. Atua como advogado desde 2001, 
é membro do Instituto Maranhense de Estudo sobre a Responsabilidade 
Pública e ainda articulista de sites jurídicos tais como Congresso em 
Foco e Consultor Jurídico, além de autor do livro “Essência Fragmen-
tada”. 

É Membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 
Advogado, sócio do escritório de advocacia Kleber Moreira Advogados 
e Membro da Comissão Especial de Direito Eleitoral do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Detentor da Medalha do “Mérito Judiciário Desembargador An-
tônio Rodrigues Vellozo” outorgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão. Detentor da Medalha “Ministro Arthur Quadros 
Collares Moreira” outorgada pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral 
do Estado do Maranhão. Detentor da Medalha Grão-Mestre da Ordem 
Timbira do “Mérito Judiciário do Trabalho” outorgada pelo Egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho da Décima Sexta Região. De acordo 
com a redação do art. 139, alínea a do Regimento Interno que determina 
a propositura da referida medalha aos que forem considerados mere-
cedores do recebimento da comenda, O Sr. Bruno é merecedor desta 
Medalha.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 05 de maio de 2022. - ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Terezinha Rego a Claudia Maria 
da Costa Gonçalves. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Terezi-
nha Rego a Claudia Maria da Costa Gonçalves.

 Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 06 de maio de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 

dispõe, em seu artigo 139, “d”, que a Medalha do Mérito Legislativo 
Terezinha Rego será concedida aos cidadãos que concorrerem decisiva-
mente para o desenvolvimento científico, educacional e tecnológico do 
Maranhão e do Brasil.

Claudia Maria da Costa Gonçalves possui graduação em Direito 
pela Universidade Federal do Maranhão (1987), graduação em História 
pela Universidade Federal do Maranhão (1991), graduação em Ciências 
Biológicas Licenciatura, mestrado em Políticas Públicas pela Univer-
sidade Federal do Maranhão (1996) - conceito 6 CAPES, doutorado 
em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Maranhão (2005) - 
conceito 6 CAPES e doutorado em Direito pela Universidade Nacional 
(Federal) de Lomas de Zamora - Argentina (2015). Pós-doutorado em 
Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa - Portugal. 

Atualmente é Professora da Universidade Federal do Maranhão, 
sendo a primeira professora titular do Departamento de Direito da Uni-
versidade Federal do Maranhão, lecionando Direito Constitucional; Di-
reitos Humanos no Curso de Direito e Desenvolvimento Sustentável 
e Meio Ambiente; Direitos Humanos no Programa de Pós-Graduação 
em Políticas Públicas (conceito 6 CAPES). Procuradora do Estado do 
Maranhão. Recebeu Menção Honrosa no Prêmio CAPES de Teses de 
Doutorado, 2006. Livros e artigos publicados no Brasil e em Portugal. 
Palestrante em eventos nacionais e internacionais (Portugal e Escócia). 
Tem experiência na área de Direito e Políticas Públicas, com ênfase 
principalmente nos seguintes temas: direitos fundamentais sociais e 
direitos humanos, direitos dos animais não humanos, sustentabilidade, 
políticas sociais e história do constitucionalismo brasileiro. Citada entre 
as 100 constitucionalistas no livro do Supremo Tribunal Federal, “Pro-
dução de Mulheres em Direito Constitucional”, março de 2022.

Como se observa, a trajetória de Claudia Maria da Costa Gonçal-
ves a faz merecedora da Medalha do Mérito Legislativo Terezinha Rego 
por concorrer de forma decisiva para o desenvolvimento científico, edu-
cacional e tecnológico do Maranhão e do Brasil.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 06 de maio de 2022. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

MOÇÃO Nº 013 /2022

Senhor Presidente, 
 
Nos termos do art. 148 do Regimento Interno dessa Casa Legisla-

tiva, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a mesa, seja encami-
nhada Moção de Pesar a família do Sr. José Gonçalves Lisboa, pelo 
seu falecimento no dia 04 de maio deste ano. 

Homem de conduta ilibada e admirado por todos, trabalhador, 
produtor rural, quando aposentou fixou residência na cidade de Trizi-
dela do Vale, onde formou as filhas, era pai de Acione esposa do ex. 
prefeito do município de Trizidela do Vale, Paulo Maratá. 

Nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão externa o seu mais profundo pesar, deixando eternas 
saudades a seus familiares e amigos. Nesse momento de dor, roga-
mos a Deus o conforto necessário em seus corações”. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 05 de maio de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO N° 123/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
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que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com 
a população de Passagem Franca, pela passagem do 187º aniversário 
do município, a ser comemorado no dia 08 de maio. Requeiro, ainda, 
que desta manifestação dê-se ciência a Senhor, Marlon Torres, Prefeito 
Municipal, e a Senhora, Vanda Lúcia Borges de Oliveira dos Santos, 
Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população passagense é com 
muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do 
município de Passagem Franca – MA. 

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais   
sinceros votos de conquistas e vitórias. 

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de maio de 
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 124/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo 
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro 
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com 
a população de São Francisco do Maranhão, pela passagem do 98º 
aniversário do município, a ser comemorado no dia 10 de maio. Re-
queiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência o Senhor, Adelbar-
to Santos, Prefeito Municipal, e o Senhor, Cicero Antônio Ribeiro, 
Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população franciscoense é com 
muita honra que presto esta singela homenagem ao aniversário do 
município de São Francisco do Maranhão – MA. 

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais   
sinceros votos de conquistas e vitórias. 

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de maio de 
2022. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 125 / 2022

Senhor Presidente,
  
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-

queiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja sub-
metido 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 510/2021 de minha autoria, que inclusive já se encontra 
com os pareceres favoráveis das comissões parlamentares.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 09 de maio de 2022. – Adriano - Depu-
tado Estadual - PV

INDICAÇÃO Nº 3213/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 

seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Vicente 
Ferrer, Adriano Freitas, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
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da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3214/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Satubi-
nha, Santos Franklin , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-

dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio 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 3215/2022

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

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador 
Alexandre Costa, Orlando Mauro Sousa Arouche, , para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-

ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3216/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador 
La Rocque, Bartolomeu Gomes Alves , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
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ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.

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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3217/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Serrano 
do Maranhão, Valdine De Castro Cunha, , para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
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da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3218/2022

Senhor Presidente,

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

lipe dos Pneus , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;
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II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 

dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3219/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Luzia 
do Paruá, Vilson Ferraz, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-

dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio 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 3220/2022

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, , para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-

ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3221/2022

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 Quité-
ria do Maranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, , para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
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ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.

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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3222/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Rita, 
Hilton Gonçalo De Sousa, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
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(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3223/2022

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 Santana do 
Maranhão, Marcio Santiago,  , para que tome ciência e faça cumprir 

a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 
A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022
Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-

por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
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rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3224/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Antônio 
dos Lopes, Emanuel Lima De Oliveira , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-

corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio 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 3225/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Amaro 
do Maranhão, Leandro Moura , para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-

ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3226/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Benedito 
do Rio Preto, Wallas Gonçalves Rocha , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
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ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.

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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3227/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bento, 
Carlos Dino Penha , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
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(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3228/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bernardo, 
João Igor, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 

12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 
A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
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dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3229/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos 
do Azeitão, Lourival Leandro Dos Santos Junior, , para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-

dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio 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 3230/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos 
do Maranhão, Kleber Alves De Andrade, , para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 

funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3231/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Félix de 
Balsas, Marcio Pontes, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
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ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.

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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3232/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco 
do Brejão, Ronei Alencar, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
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(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3233/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco 
do Maranhão, Adelbarto Rodrigues Santos, , para que tome ciência 
e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 

em anexo. 
A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
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dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3234/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João 
Batista, Emerson Livio Soares Pinto, , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-

corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio 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 3235/2022

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 Pinheiro, Lu-
ciano Genésio, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-

ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3236/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pio XII, AU-
RELIO PEREIRA DE SOUSA, para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
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no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3237/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pirapemas, 
Fernando Cutrim, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.



  28       QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 28
§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3238/2022

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 Poção de Pe-
dras, Francisco Pinheiro, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
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rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3239/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Franco, 
Deoclides Macedo, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 

por aluno para a distribuição dos recursos:
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3240/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Rico do 
Maranhão, Aldene Nogueira Passinho,  , para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 

deste artigo;
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3241/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Du-
tra, Raimundo da Audiolar, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
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na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3242/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Juscelino, Dr. Pedro Ramos, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
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I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3243/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Médici, Janilson Dos Santos Coelho, , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
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rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3244/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Sarney, Valeria Moreira Castro, , para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 

por aluno para a distribuição dos recursos:
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3245/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Vargas, Fabiana Rodrigues Mendes, , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 

deste artigo;
III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3246/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Primeira 
Cruz, Ronilson Araujo Silva, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 35
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3247/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Raposa, Eudes 
Barros, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 
DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
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I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3248/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Riachão, Rug-
gero Felipe Menezes Dos Santos, , para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”
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Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3249/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Ribamar Fi-
quene, Cociflan Silva do Amarante, , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 

por aluno para a distribuição dos recursos:
I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3250/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Rosário, Cal-
vet Filho, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 
12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3251/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sambaíba, Fa-
tima Dantas , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
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e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 
O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3252/2022

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 Filo-
mena do Maranhão, Salomão Barbosa De Sousa,  , para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
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I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3253/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Helena, 
Zezildo Almeida, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”
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Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3254/2022

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 Marajá do Sena, 
Lindomar Lima De Araujo, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3255/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, 
Maria Deusa Lima Almeida , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3256/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeit(a)a de Mata Roma, 
Besaliel Freitas Albuquerque , para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
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na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3257/2022

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 Matinha, Li-
nielda Nunes Cunha,  , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
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I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3258/2022

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 Matões do 
Norte, Solimar Alves De Oliveira, , para que tome ciência e faça cum-
prir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”
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Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3259/2022

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 Matões, Ferdi-
nando Araujo Coutinho, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3260/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Milagres do Maranhão, 
José Augusto, , para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3261/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirador, Ma-
ria Domingas Gomes Cabral, , para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
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e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 
O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3262/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Miranda do 
Norte, Angelica Maria Sousa Bonfim , para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
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I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3263/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirinzal, 
Amaury Santos Almeida, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”
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Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3264/2022

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 Monção, Clau-
dia Silva, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 
12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3265/2022

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 Montes Al-
tos, Domingos França para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3266/2022

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 Morros, MIL-
TON JOSE SOUSA SANTOS, para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 51
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 
O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3267/2022

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 Nina Rodri-
gues, Raimundo Aguiar Rodrigues Neto para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
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I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3268/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Colinas, 
Josei Rego Ribeiro,  para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”
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Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3269/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Iorque, 
Daniel Franco De Castro  para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3270/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Olinda 
do Maranhão, Iracy Weba, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3271/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olho d’Água 
das Cunhãs, Glauber Azevedo,  para que tome ciência e faça cumprir 
a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
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e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 
O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3272/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olinda Nova 
do Maranhão, Conceição De Maria Cutrim Campos para que tome 
ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, 
que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
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I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3273/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paço do 
Lumiar, Maria Paula Azevedo Desterro,  para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 

precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”
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Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 

em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3274/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Palmeirândia, 
Edilson da Alvorada,  para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 



  58       QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 58
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3275/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paraibano, Va-
nessa Furtado para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3276/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Parnarama, 
Raimundo Silveira para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
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e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 
O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3277/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Passagem 
Franca, Marlon Torres para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 
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em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3278/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pastos Bons, 
Enoque Mota, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
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em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3279/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulino Neves, 
Raimundinho Lidio, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3280/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulo Ramos, Adailson 
Machado para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 
12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3281/2022

Senhor Presidente,

Na Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedreiras, 
Vanessa Maia, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, 
DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
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fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3282/2022

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 Pedro do 
Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, para que tome ciência e 
faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue 
em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 



  64       QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 64
em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3283/2022

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 Penalva, RO-
NILDO CAMPOS SILVA, para que tome ciência e faça cumprir a 
LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
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em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3284/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peri Mirim, 
Heliezer De Jesus Soares, para que tome ciência e faça cumprir a LEI 
Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-

nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3285/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peritoró, Josue 
Pinho Da Silva Junior, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 
14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 

públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3286/2022

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 Pindaré-Mi-
rim, Alexandre Colares Bezerra Júnior para que tome ciência e faça 
cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022, que segue em 
anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
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e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.

(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
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. 
O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 

professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 
o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 2 de maio de 
2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3287 /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 Governador Carlos Brandão e ao Secretário de 
Estado da Segurança Pública, Sílvio Leite, solicitando a instalação de 
um posto policial no Bairro Trizidela, no município de Codó-MA, uma 
antiga reivindicação daquela comunidade que anseia por elevar o nível 
de segurança no bairro em que residem.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de maio 
de 2022. - CÉSAR PIRES - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 3288/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor CARLOS BRANDÃO, a Sra.  Joslene Rodrigues, Secretária de 
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, ao Sr. Diego 
Rolim, Secretário de Agricultura Familiar - SAF, e ao Sr. Paulo Casé, 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, solicitando 
providências no sentido de implantar o sistema simplificado de abas-
tecimento de água – SSAA, no povoado São José dos Portugueses, no 
município de Cândido Mendes/MA, tendo em vista os sérios problemas 
ocasionados coma falta de água naquela região.

A presente indicação tem como objetivo garantir mais qualida-
de de vida aos moradores dessas regiões, uma vez que é um dever do 
Poder Público promover o regular abastecimento de água potável para 
a população, onde o município vem sofrendo constantemente com a 
falta desse bem vital e precioso que é a água, o que por si só justifica 
uma intervenção com a implantação de SSAA nos povoados daquele 
município.

Água encanada é um direito de todos os cidadãos e dever  do 
Estado, contudo o povoado de São José dos Portugueses no município 
de Cândido Mendes, vem sofrendo com a constante falta desse bem 
precioso e vital, razão pela qual, apresento a presente matéria contando 
com o apoio do Ex. Governador Carlos Brandão, e dos ilustres Secretá-
rios, no acolhimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 3289/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor CARLOS BRANDÃO, a Sra.  Joslene Rodrigues, Secretária de 
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, ao Sr. Diego 
Rolim, Secretário de Agricultura Familiar - SAF, e ao Sr. Paulo Casé, 
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, solicitando 
providências no sentido de implantar o sistema simplificado de abas-
tecimento de água – SSAA, nos povoados de Forquilha, Santa Rita e 
Santa Luzia, no município de Carutapera/MA, tendo em vista os sérios 
problemas ocasionados coma falta de água naquela região.

A presente indicação tem como objetivo garantir mais qualidade 
de vida aos moradores dessas regiões, uma vez que é um dever do Po-
der Público promover o regular abastecimento de água potável para a 
população, onde o município vem sofrendo constantemente com a falta 
desse bem vital e precioso que é a água, o que por si só justifica uma 
intervenção da CAEMA coma a implantação de SSAA nos povoados 
daquele município.

Água encanada é um direito de todos os cidadãos e dever do 
Estado, contudo o município de Carutapera, vem sofrendo com a 
constante falta desse bem precioso e vital, razão pela qual, apresento 
a presente matéria contando com o apoio do Ex. Governador Carlos 
Brandão, e dos ilustres Secretários no acolhimento da presente reivin-
dicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 3290/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor CARLOS BRANDÃO, a Sra.  Joslene Rodrigues, Secretária de 
Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano - SECID, ao Sr. Die-
go Rolim, Secretário de Agricultura Familiar - SAF, e ao Sr. Paulo 
Casé, Secretário de Estado de Desenvolvimento Social - SEDES, so-
licitando providências no sentido de implantar o sistema simplificado 
de abastecimento de água – SSAA, nos povoados Pelônia e Quadra 2, 
no município de Nova Olinda/MA, tendo em vista os sérios problemas 
ocasionados coma falta de água naquela região.

A presente indicação tem como objetivo garantir mais qualida-
de de vida aos moradores dessas regiões, uma vez que é um dever do 
Poder Público promover o regular abastecimento de água potável para 
a população, onde o município vem sofrendo constantemente com a 
falta desse bem vital e precioso que é a água, o que por si só justifica 
uma intervenção com a implantação de SSAA nos povoados daquele 
município.

Água encanada é um direito de todos os cidadãos e dever  do 
Estado, contudo o município de Nova Olinda, vem sofrendo com a 
constante falta desse bem precioso e vital, razão pela qual, apresento 
a presente matéria contando com o apoio do Ex. Governador Carlos 
Brandão, e dos ilustres Secretários, no acolhimento da presente reivin-
dicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 3291 / 2022    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Govenador do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, bem como ao 
Secretário de Saúde de Saúde, Sr. Dr. Joel Nicolau Nogueira Junior, 
solicitando que adotem providências a fim de GARANTIR A CON-
CLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL MACRO REGIONAL E 
SERVIÇOS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA A SE-
REM REALIZADAS NO MUNICIPIO DE AÇAILÂNDIA-MA.

A presente indicação é uma solicitação da população local e de 
municípios vizinhos que dependem do atendimento hospitalar público 
para sobreviver, uma vez que  o investimento da gestão estadual visa 
ampliar o acesso da população às consultas médicas nas diversas espe-
cialidades que contemplem agravos crônicos, clínica médica, serviços 
de tomografia computadorizada, entre outras. O objeto de nossa pro-
positura, é um investimento em decorrência do rápido crescimento da 
demanda e acima da capacidade de expansão da oferta de atendimentos 
na região.  

Dessa forma, a fim de garantir o acesso a saúde e diminuir o trans-
torno no atendimento à população, solicita-se a conclusão das obras 
do Hospital Macro Regional de Açailândia e serviços de Tomografia 
Computadorizada a serem realizadas dentro do hospital para garantir 
o acesso ao tratamento adequado e a qualidade de vida dos pacientes 
da região.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito, apre-
senta-se a presente demanda

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 05 de Maio 2022. - Dr. Leonardo 
Sá - DEP.ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3292/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
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ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3293/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3294/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 

a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3295/2022

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, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal so-
licitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da 
campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Pre-
venção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3296/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.
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Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 

aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3297/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 
dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3298/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar 
Alves Ricardo, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é 

dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.
Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 

aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3299/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3300/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas que contribuam 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022 71
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3301/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3302/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo No-

nato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3303/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3304/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alu-
são ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3305/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3306/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Se-
nhor Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3307/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3308/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luan-
na Martins Bringel Rezende Alves, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3309 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenil-
da Cunha Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão ao mês 
que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3310/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando que seja promovido estudo de viabili-
dade técnica para construção da estrada que liga a sede do Município de 
Paulino Neves ao povoado Angelim, para que, ao final, seja executada 
a obra. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de maio 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3311/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Carlos Brandão, e ao Sr.  Paulo Casé, Secretário de Estado do Desen-
volvimento Social, solicitando providências necessárias para implanta-
ção de uma nova etapa do Programa Vale Gás. 

A presente indicação tem como foco solicitar providências quan-
to a realização de nova etapa do referido programa de governo, tendo 
em vista que é uma medida de extrema importância, considerando os 
grandes impactos deixados pela pandemia da Covid-19, onde o governo 
promove a transferência de renda para famílias maranhenses mais vul-
neráveis comprarem o gás de cozinha.

Instituído no ano de 2021, por meio da Medida Provisória nº 
345, de 26 de março de 202 e regulamentado pelo Decreto Estadual 
n°36655/2021,  através da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Social - SEDES, o programa Vale Gás foi pensado para amenizar os 
efeitos da crise socioeconômica causada pela pandemia da Covid-19, e 
na sua 3ª etapa, já levou dignidade para 119.695 famílias maranhenses 
em situação de vulnerabilidade inscritas no CadÚnico, e que preenche-
ram os requisitos legais para recebimento do benefício. 

É cediço que a Pandemia da COVID-19 ainda é uma triste 
realidade, e seus efeitos ainda perdurarão por algum tempo, se fazendo 
necessário a renovação dos programas de governo implantados 
para auxiliar a população menos assistida atravessar essa crise 
socioeconômica, a exemplo do Vale Gás,  sobretudo considerando o 
aumento sucessivo do gás de cozinha, item indispensável no dia a dia 
da população brasileira. 

Diante de todo o exposto, apresento a presente matéria contando 
com o apoio ilustre Governador Carlos Brandão, no acolhimento da 
presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de maio de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3312/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do expediente ao Excelentíssimo Governador, Sr. Carlos Brandão e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Aparício 
Bandeira, que autorize a pavimentação com camada asfáltica através 
do PROGRAMA MAIS ASFALTO  10 Km na sede do Município de 
Pinheiro-MA.

A presente indicação visa melhorar o acesso e a trafegabilida-
de da população nas principais ruas da cidade de Pinheiro que se en-
contram em péssimas condições, necessitando de serviços urgentes de 
infraestrutura. A secretária de Infraestrutura do Estado do Maranhão 
(SINFRA) em parceria com as prefeituras, investiu na restauração de 
ruas e avenidas, o programa é um processo contínuo que tem por obje-
tivo colaborar para melhor desenvolvimento das cidades, possibilitando 
qualidade e melhoria de trafegabilidade urbana.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
                                              
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 06 de Maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3313/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do expediente ao Excelentíssimo Governador, Sr. Carlos Brandão e 
ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr. Aparício 
Bandeira, solicitando serviços de  pavimentação asfáltica através do 
PROGRAMA MAIS ASFALTO na MA 310 que liga o Munícipio de 
Bacurituba a Cajapió.

Serão necessários 22km de camada asfáltica para pavimentar 
toda a localidade. A presente indicação tem como objetivo dar fim aos 
transtornos causados a comunidade, dentre eles, formação de lamaçal. 
Segundo relato dos moradores, durante o período chuvoso, o local fica 
intrafegável. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
                                              
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 06 de Maio de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3314 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito que, após ouvida a mesa, seja 
a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, e a Sra. Joslene Rodrigues, 
Secretária de Estado das Cidades, solicitando a perfuração de um Poço 
Artesiano no Povoado Segundinho, município de Buriticupu - MA.

A comunidade retro mencionada situada na zona rural de Buriti-
cupu - MA, é composta por famílias de baixa renda que tem como prin-

cipal atividade econômica a agricultura de subsistência. Atualmente, a 
localidade tem sofrido com a escassez e falta de água, sendo abastecida 
de forma precária através de um poço instalado em uma comunidade vi-
zinha distante aproximadamente 5 km, dificultando, assim, a realização 
das tarefas do dia-a-dia da população que ali reside. 

Com vistas em mitigar as dificuldades enfrentadas pela comu-
nidade, solicito especial atenção para o atendimento da presente soli-
citação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 09 de maio de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3315 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito que, após ouvida a mesa, seja 
a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, e ao Sr. Tiago Fernandes, Se-
cretário de Estado da Saúde, solicitando a implantação de um Centro 
de Hemodiálise no município de Santa Inês - MA, no sentido de pro-
porcionar melhores condições de tratamento às pessoas acometidas de 
nefropatias graves residentes nos municípios integrantes da Regional de 
Saúde – Santa Inês (Região XI), quais sejam: Alto Alegre do Pindaré, 
Bela  Vista, Bom Jardim, Governador Newton Bello, Igarapé do Meio, 
Monção, Pindaré, Pio XII, Santa Inês, Santa Luzia, São João do Caru, 
Satubinha e Tufilândia. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 09 de maio de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3316/2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão, e a Sra. Joslene Rodri-
gues, Secretária de Estado das Cidades, solicitando a pavimentação 
dos trechos da extensão da estrada que compreendem os períme-
tros das comunidades rurais: Casa Redonda, Vila São João, Vila 
21 de Maio, Povoado Pau Ferrado, Povoado Sequeiro, Vila União e 
Povoado Prezinha do município de Buriticupu - MA , assim como: 
Auzilândia, Boa Vista, Altamira, Roça Grande e Tucumã perten-
centes ao município de Alto Alegre do Pindaré - MA , com objetivo 
de melhorar o acesso rodoviário às referidas comunidades.

Vale destacar que as mesmas são de grande relevância para os 
municípios a quem fazem parte, dado o potencial para produção agrí-
cola da região e o alto índice populacional. Ressalto ainda que, além 
do melhoramento quanto a trafegabilidade de veículos, o atendimento 
da presente proposição trará benefícios à saúde daquela população, so-
bretudo na prevenção de doenças respiratórias, visto que o trânsito de 
veículos pela estrada sem pavimento ocasiona intenso levantamento de 
poeira, principalmente no período de estiagem. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 09 de maio de 2022. - Betel Gomes - 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 3317/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do 
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando a 
adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha 
ABRIL LARANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da 
Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3318/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em alusão 
ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3319/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3320/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
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que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3321/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LA-
RANJA em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade 
Contra Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3322/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA 
em alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra 
Animais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 

simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.
A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 

OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3323/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3324/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL LARANJA em 
alusão ao mês que é dedicado à “Prevenção da Crueldade Contra Ani-
mais”.

Com o slogan “Denuncie maus tratos! Compartilhe essa causa” a 
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aludida campanha diz respeito à conscientização e prevenção da cruel-
dade contra os animais. Com o fito de fomentar ações de conscientiza-
ção e prevenir a crueldade contra o animal, a Sociedade Americana para 
a Prevenção da Crueldade contra os Animais (ASPCA), dedica o mês 
de Abril para sensibilizar a todos e incentivar o uso do laço laranja para 
simbolizar o amor, carinho, proteção e respeito aos animais.

A presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Animais da 
OAB MARANHÃO, Camila Maia, inclusive destacou o seguinte acer-
ca da aludida campanha: “A proposta é fazer com que as pessoas refli-
tam sobre esta prática tão cruel e que afeta diariamente vários animais 
que vivem nas ruas ou presos em casa. Temos trabalho incessantemente 
com o intuito de ofertar o máximo de proteção e garantir os direitos, 
assegurados em leis, dos animais. Assim, essa campanha vem reforçar 
a importância de que o cidadão faça a denúncia e nos ajude a combater 
esse tipo de crime”

Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 29 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO PAULO NETO – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Não há oradores inscritos no Pequeno Expediente. Dr. 
Yglésio Moises, presidente do Moto Clube, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos. Bom dia a todas. Agora, enquanto presidente 
de clube de futebol, a gente faz uma fala muito rápida para comemorar 
os resultados positivos, mais uma vitória do Moto. Dessa vez, fora de 
casa contra o time do Pacajus. Uma vitória com autoridade de um time 
que, cada vez mais, tem surpreendido dentro de campo pela qualida-
de, pela entrega dos seus atletas, pelo comprometimento da comissão 
técnica, fruto, claro, de um trabalho sério. Trabalho que pegou o Moto 
Clube no começo do ano, no final do ano, não tinha uma bola para 
fazer treinamento; não tinha um grama de alimentação dentro do CT; 
não existia gramado para fazer treino, gramado em péssimas condições. 
E, com cinco meses de gestão, nós já estamos na quarta folha seguida 
com pagamento em dia, pagamento de bicho em dia para os atletas, 
alimentação de qualidade, suplementação, preparação física adequada. 
E o resultado começa a ser colhido. Futebol não é imediatismo. Futebol 
não é pressa. Futebol não é má fé de alguns abutres e seca pimenteiras 
que existem. E, felizmente, o trabalho sério começa a aparecer. Segun-
do ponto aqui do nosso pronunciamento é a denúncia que eu recebi em 
relação ao município de Paulino Neves. Denúncia feita pelo vereador 
Júnior Lobato, que conseguiu suspender uma licitação vergonhosa pro-
movida pelo Prefeito Raimundo Lídio, licitação de quatro milhões de 
reais para compra de ar-condicionado. Vejam vocês, licitação que iria 
fazer, hoje, para manutenção de quatro milhões. Um milhão de reais de 
manutenção era para usar na assistência social. A assistência social de 
Paulino Neves, Deputado Wellington, tem só três prédios e não tem dez 
ar condicionados, dez ar-condicionado. A gente está falando aí de vinte 
mil reais no máximo de investimento e mais vinte e cinco mil reais de 
manutenção por ano desses dez ar-condicionado, no máximo, por con-
trato. Então, assim, já falei aqui sobre outros municípios, Paulino Ne-
ves incluso naquela máfia absurda dos testes de covid, naquela época, 
daquele instituto famigerado de pesquisa que veio para cá. Como que 
era o nome do instituto mesmo? Até esqueci, sabe por quê? Porque não 
fez mais pesquisa. Um negócio que foi desenhado para roubar dinhei-

ro público como foi em Chapadinha, como foi em vários municípios 
do Maranhão. Então o que está sendo feito em Paulino Neves é uma 
tentativa descarada de roubo, que, felizmente, a ação da Câmara dos 
Vereadores, os vereadores de oposição conseguiu suspender. Não tem 
nada pessoal contra o prefeito Raimundo Lídio, absolutamente nada. 
Inclusive recebeu os deputados na Assembleia em Ação no município. 
Soube que foi de uma maneira muito cortês, mas ilegalidade flagran-
te a Assembleia Legislativa, quando tiver a denúncia, não vai deixar 
de falar. Comece a fazer os processos licitatórios de maneira correta, 
respeite o dinheiro público, Prefeito. Semana passada eu estava aqui 
justamente falando sobre uma lei que nós colamos para poder liberar o 
cadastro estadual de adimplentes no Estado. Para quê? Para facilitar a 
transferência de recursos de saúde, educação e assistência social. Esse 
tipo de coisa, esse tipo de vergonha, de irresponsabilidade é o que faz 
com que os municípios estejam neste estado de deterioração severa das 
suas finanças que impacta diretamente, claro, a população mais pobre, 
aquele que precisa, o que precisa da assistência básica social, o que 
precisa da segurança alimentar mínima, aquelas pessoas que, muitas 
vezes, vendem, infelizmente, a sua dignidade em troca de uma cesta 
básica, porque precisam se alimentar. Prefeitos como esses envergo-
nham o Maranhão como aconteceu em Bom Jardim da mesma forma. 
Semana passada prefeita lá mostrando o cidadão sendo carregado numa 
rede, numa estrada vicinal, morador fazendo revezamento de braço para 
carregar pessoa doente, porque não tem uma ambulância, não tem uma 
vicinal feita. E recursos da ordem de milhões chegaram, recursos para 
fazer a licitação que foi feita. Aí o que acontece? Quando a prefeita a 
assumiu, ela cancelou a licitação porque queria colocar uma empresa 
amiga. Infelizmente esse é o retrato das prefeituras do Maranhão. E 
nós não iremos nos calar. Pode colocar vereador em tribuna para ficar 
falando besteira, gravando vídeo, gravando áudio, falando qualquer tipo 
de porcaria. Aqui tem homem que não tem medo de cara feia e muito 
menos de provocação besta. Eram essas as minhas palavras. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Ordem do Dia. Estava inscrito o Deputado Wellington e eu havia es-
quecido.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhor Pre-
sidente, peço inscrição no Pequeno Expediente. Pela ordem, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira, V. Ex.ª está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente Othelino, muito obrigado, senhores Se-
cretários presentes à Mesa, um bom-dia, caros colegas presentes em 
plenário. Todos os colegas preocupados com o estado do Maranhão. 
Todos trabalhando muito, graças a Deus. Eu quero fazer um peque-
no pronunciamento hoje, Senhor Presidente, e que possa ser registrado 
pela imprensa, escutado e visto pela sociedade maranhense em rela-
ção ao município de Estreito. O município de Estreito, cujo prefeito 
teve assento por muitos anos nesta Casa, o ex-Deputado Léo Cunha, 
hoje, prefeito daquele município, conduzindo de uma maneira extre-
mamente adequada. É até uma redundância. Está fazendo muito por 
aquele município o Prefeito Léo Cunha. Eu quero parabenizá-lo pelo 
trabalho que ele vem fazendo na cidade de Estreito. E eu quero con-
vidar o Senhor Presidente e todos os colegas aqui que próximo dia 12, 
quinta-feira, depois de amanhã, aquela grande cidade de Estreito estará 
fazendo 40 anos de emancipação político-administrativa. Uma cidade 
que tem, uma história, uma cidade fronteiriça e, por ser fronteiriça, tam-
bém progressista. E lá se instalou uma grande hidrelétrica, produtora de 
energia elétrica para todo o Brasil que joga na rede nacional e, portan-
to, tem royalties e, portanto, cresceu muito nos últimos anos durante 
a construção da hidrelétrica e após a construção da hidrelétrica. Hoje, 
praticamente, atinge 28, 30 mil eleitores. Para a região é uma cidade 
importante e ali faz divisa com o Estado do Tocantins. Tem uma força 
econômica advinda dessa hidrelétrica, mas não é só isso. O turismo é 
muito forte. Conta ali com 13 vereadores na Câmara Municipal. Estes 
13 vereadores são capitaneados, presididos, aquela câmara, aquela casa 
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de leis pelo Tavanes. O Tavanes é um presidente já de alguns mandatos 
na Presidência e que tem o respeito da população, tem o respeito de 
seus colegas e tem o respeito do prefeito municipal daquela cidade. E 
lá estamos investindo muito no turismo, porque nós temos lá belíssimas 
cachoeiras. Temos lá na avenida Beira Rio uma estrutura muito boa, 
adequada. E nós estamos lá fazendo um trabalho junto com o prefei-
to, Deputado Antônio Pereira, Deputado Márcio Jerry, o Governador 
Brandão, o ex-Governador Flávio Dino. Estamos ali fazendo um gran-
de trabalho naquela cidade onde já inauguramos uma grande avenida 
de 2,6 km, de via dupla e estamos ali naquela cidade. O prefeito tem 
outros compromissos políticos também que nós respeitamos, mas eu 
quero convidá-los para o dia 12, quinta-feira, Deputado Hélio Soares, 
o Governador Brandão estará naquela cidade em visita oficial, onde 
anunciará uma obra muitíssimo importante para Estreito, São Pedro dos 
Crentes e toda aquela região, que é o início da MA 138. Aliás, a MA 
138 já está sendo trabalhada na pavimentação há alguns dias, talvez há 
umas duas semanas. Eu não sei exatamente, mas já há alguns dias está 
sendo feito esse trabalho de recuperação ali naquela MA tão importante 
de interligação daquela região. E o Governador Brandão vai dar ordem 
de serviço para o asfaltamento dos primeiros 10 km da MA 138 para 
acabar com determinados discursos ali regionais de que não se vai fazer 
aquela MA. Eu tenho uma absoluta certeza. O Governador Brandão 
esteve, no ano passado, no aniversário de Estreito e disse que faria sim 
e, assim, vai fazê-lo. No dia 12 estará lá. Além de outras obras urbanas, 
vai entregar também ali uma fábrica de gelo para o município de Es-
treito, visto que lá nós temos um grande frigorífico de peixe construído 
pela Ceste. Talvez o maior do Maranhão, não sei, mas talvez seja o 
maior do Maranhão. E nós precisamos ali por ser também uma cidade 
produtora. O município é produtor de peixe em cativeiro e ali tem um 
grande frigorífico que atenderá a todos aqueles municípios da região, 
mas o importante é que eu devo, nesta manhã, parabenizar a cidade de 
Estreito por seus 40 anos, parabenizar os serviços e a Câmara Municipal 
e, especialmente, o Prefeito Leo Cunha tem feito por aquela cidade, está 
fazendo por aquela cidade e ....

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Peço que liberem o microfone para o Deputado Antônio Pereira con-
cluir o pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado. Só 
estaremos ali juntos parabenizando a cidade, o povo daquela cidade, 
que é um povo ordeiro, trabalhador, progressista e está fazendo daquela 
cidade uma grande cidade. Parabéns, Estreito. Parabéns, Prefeito Leo 
Cunha. Parabéns a Câmara Municipal. Muito obrigado, Senhor Presi-
dente e parabéns, Brandão, pelos investimentos e ao Flávio que fez e ao 
Brandão, que estão fazendo. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, Senhor Presidente, mais 
uma vez a nossa luta pela nomeação dos aprovados no concurso da Po-
lícia Militar do Estado do Maranhão, da Polícia Civil, da Polícia Penal e 
também da realização de novos concursos. Temos aqui em nossas mãos 
um documento do dia 15 de março de 2022 falando das nomeações 
ocorridas no período de 2015 a 2022: total de 502 em 2015; 930 em 
2016; 1.331 em 2017; 1.311 em 2018; 171 em 2019; 166 em 2020; 23 
em 2021; e somente 300 em 2022. A nossa luta é permanente porque 
o Governo do Estado anterior, o ex-governador Flávio Dino, antes de 
sair, havia dito que tinha nomeado seis mil policiais. E nós havíamos 
solicitado essa informação e temos agora a informação que, na verdade, 
ele mentiu e não nomeou seis mil policiais. O Governador Flávio Dino 
só nomeou 4.734 policiais. Então, hoje, nós temos uma carência. Se ele 
quisesse, ele podia ter nomeado 1.400 aprovados que ainda restam sub 
judice e ainda mais remanescentes, porque ele anunciou dizendo que 
tinha nomeado seis mil policiais. Só nomeou 4.734, então daria para ele 
ter completado os seis mil que ele sonhou. Acordou do sonho e não no-
meou. O ex-governador Flávio Dino sonhou que tinha nomeado seis mil 

policiais e ele sonhou, acordou e não nomeou. Só tinha nomeado 4.734 
policiais. No ano de 2022, somente 300 policiais foram nomeados, mas 
vejam, senhoras e senhores deputados, o Piauí nomeou mil aprovados, 
o Ceará, 3 mil aprovados, o Pará, 3.500 aprovados, a Bahia, 2 mil apro-
vados, Pernambuco, mil aprovados, Alagoas, mil aprovados, Tocantins, 
mil aprovados, o Maranhão, vergonhosamente, somente 300 aprovados. 
Hoje, na CCJ, nós deliberamos e aprovamos uma medida provisória 
do governo do Estado criando batalhões, criando novas unidades. Não 
adianta combater a criminalidade somente criando batalhões, criando 
anualidades, tem que ter mais armamento, tem que ter mais viaturas e, 
principalmente, mais homens, a nomeação de mais aprovados na Po-
lícia Militar, dos 1.400 aprovados e dos sub judice remanescentes. A 
nossa luta permanente pelo combate à violência, combate à criminali-
dade e, principalmente, pela nomeação de mais aprovados no concurso 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, segundo 
assunto que eu trago à tribuna da Assembleia de hoje é a nossa luta, des-
de o começo do mandato, em defesa dos baixadeiros que não aguentam 
mais tanta humilhação. Chega de humilhação na travessia do Cujupe 
para a Ponta da Espera e da Ponta da Espera para o Cujupe. Chega de 
tanta humilhação, horas e horas esperando para embarcar, horas e horas 
dentro do carro, crianças, idosos. É uma verdadeira falta de vergonha 
na cara! Muitos maranhenses foram prejudicados na última semana. So-
mente dois ferrys funcionando, ferry quase pegando fogo pela exaustão 
causada pela quantidade de viagens, e ninguém diz nada, ninguém faz 
nada. Uma licitação fraudulenta de R$ 1, 650 bilhão. Denunciamos no 
Ministério Público, denunciamos no Tribunal de Contas do Estado. Al-
guém precisa fazer alguma coisa, do jeito que está não dá mais. E quem 
está padecendo é juiz, é promotor, é analista, é técnico, é funcionário do 
Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco do Nordeste, é quem 
estuda, é universitário, é quem vem fazer uma consulta, vem fazer um 
exame. A população não aguenta mais. Já chegou ao limite. É uma es-
culhambação essa travessia de ferry no estado do Maranhão. O que já 
era ruim, o Ex-governador Flávio Dino piorou. O transporte de ferry, no 
estado do Maranhão, é uma esculhambação. Chega! Precisa dar um bas-
ta. Estamos provocando, mais uma vez, o Procon, o Ministério Público, 
o Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e todas as promotorias do 
interior, todas as promotorias da Baixada, para que nós possamos nos 
unir e fazer alguma coisa. A população da Baixada Maranhense não 
aguenta mais tanta humilhação no transporte de ferryboat no estado do 
Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, se-
nhoras deputadas, imprensa, povo do Maranhão que acompanha esta 
transmissão pela TV Assembleia, que chega a muitos municípios do 
nosso estado, eu venho, nesta oportunidade, destacar uma agenda muito 
importante que o Governador Carlos Brandão realizou, juntamente com 
grande parte do seu governo, na última quinta-feira, na nossa querida 
Imperatriz. Agenda forte de trabalho, de entrega e de novos compro-
missos. Governador Brandão, em Imperatriz, inaugurou a Areninha no 
Caic, na região do grande Bom Sucesso, e lembro que essa conquista 
foi fruto de uma participação direta minha, com ele, Brandão, quando 
então vice-governador, e com o então Governador Flávio Dino. Mostrei 
a importância daquela região do grande Santa Rita que contém muitos 
bairros populosos que precisavam de um equipamento público desse 
tipo, mas a forma que a grande região de Santa Rita cresceu, de maneira 
desordenada, não reservou área pública para poder se construir uma 
praça, uma quadra, um ginásio, um campo de futebol. E quando con-
segui avançar com Flávio Dino e Brandão, à época, nas tratativas para 
essa Areninha para Imperatriz, eu fui à escola, dialoguei com a gestora, 
professora Sônia, com todo o colegiado, mostrei que nós queríamos 
levar aquele equipamento para o Caic, mas que precisava ficar tanto 
para os estudantes como também para a comunidade de maneira geral, 
e assim foi criado o projeto e foi executado. Na última quinta-feira, 
estivemos inaugurando aquele belo equipamento. A Areninha é uma 
marca que o governo do Estado tem deixado em todos os municípios, 
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de modo muito especial na Região Tocantina, onde foram várias entre-
gas. A Areninha é um campo de futebol society, com grama sintética, 
iluminada, ao redor a pista de caminhada, equipamentos de ginástica. 
Isso tudo traz uma dignidade tão grande. Eu digo isso porque quem 
quer jogar em um campo de futebol society, às vezes, tem que pagar R$ 
200, R$ 300 a hora, e esse equipamento que o governo do Estado tem 
entregue para a população é de graça. Com isso, o governo do Estado 
tem democratizado os espaços públicos, democratizado oportunida-
des que antes apenas alguns poucos podiam jogar, hoje todos têm essa 
oportunidade. Eu celebro, com grande alegria, essa conquista da qual 
participei diretamente, agradecendo ao então Governador Flávio Dino, 
ao Governador Brandão, agradecendo a todo o governo do Estado que 
nos ajudou a concretizar essa grande vitória. Ali também, ao lado da 
Areninha no Caic, na Avenida Industrial com a Rua Dom Evaristo Arns, 
no coração da feira do Bom Sucesso, foi assinada a ordem de serviço 
para a implantação do Restaurante Popular, ação que também acompa-
nhei e convenci o governo a instalar naquela grande região de bairros 
populosos, com muita dificuldade de muitas pessoas. Imperatriz já tem 
o Restaurante Popular no Centro que atende muito bem o trabalhador. 
Precisamos levar esse equipamento para os bairros, para atender tam-
bém os moradores. E o Governador Brandão assinou a ordem de serviço 
da implantação, a reforma do prédio que já foi locado por meio da Se-
gep e da Sedes, e agora será implantado mais esse Restaurante Popular 
em Imperatriz. Já está encaminhado para ser implantado o restaurante 
popular também na Pedro Neiva de Santana. O Governador Brandão 
lançou uma outra obra muito importante, uma ação fundamental para a 
cidade nesse momento difícil que atravessa. A cidade de Imperatriz está 
intrafegável, no centro, nos bairros, é algo que lamentamos bastante. E, 
mesmo não sendo uma atribuição direta do governo do Estado, as vias 
urbanas, o Governo do Estado sempre atendeu a nossa Imperatriz, digo 
isso porque a primeira cidade do Maranhão que foi lançado o Programa 
Mais Asfalto não foi São Luís, foi Imperatriz. E as ações do mais asfalto 
continuaram todos os anos. E agora o Governador Brandão lança um 
pacote de obras de pavimentação, não é tapa buraco, é recapeamento, 
é recuperar plenamente os trechos danificados tendo como prioridade a 
mobilidade, tendo como prioridade os principais corredores de tráfego 
da cidade. E foi autorizada e assinada a ordem de serviço de um inves-
timento de R$ 35 milhões, cerca de 70 quilômetros de pavimentação 
serão recuperados na nossa grande Imperatriz. É uma ação que foge 
da seara política, não importa o prefeito ser adversário, aliado, é um 
compromisso do governo do Estado que tem acontecido desde o pri-
meiro ano do Governador Flávio Dino e continua agora na gestão do 
Governador Brandão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que libere o áudio para o Deputado Marco Aurélio concluir. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
Senhor Presidente, eu faço questão de parabenizar o governo Carlos 
Brandão por essas ações, pela presença firme, pela presença com o diá-
logo, pela presença física, mas, sobretudo, pela presença com as ações. 
Saber que tudo que foi construído, nos últimos sete anos, com tantas 
obras fundamentais para a cidade de Imperatriz, cito a Beira Rio, o Cen-
tro de Convenções com a climatização, o novo calçadão, cito a gloriosa 
Uemasul, todas as conquistas da cidade por meio do governo do Estado 
na gestão do então Governador Flávio Dino, nós temos a convicção de 
que continuarão com a sensibilidade, determinação e dedicação que o 
Governador Brandão tem para Imperatriz. Tem o meu respeito, tem o 
meu apoio, tem o meu companheirismo, para fortalecer, cada vez mais, 
a nossa querida capital Imperatriz. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Projeto de Lei nº 002/2022, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 009/2022, de autoria 
do Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei nº 112/2022, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em discussão. 

Está inscrito o Deputado Wellington do Curso para discutir. Para tanto, 
tem 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senho-
ras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos acompa-
nham. O Projeto de Lei nº 102/2022 é de suma importância para a classe 
do magistério, para os professores do estado do Maranhão, pois esta-
belece os critérios para utilização dos recursos a serem repassados ao 
Estado do Maranhão a título de complementação financeira no âmbito 
do antigo Fundo de Manutenção do Desenvolvimento do Ensino Fun-
damental de Valorização do Magistério – Fundeb, conforme Ação Civil 
Originária n.º 661, do STF, e cumprimento de sentença TRF da Primeira 
Região. Por meio do projeto de lei, ficam estabelecidos, nos termos da 
lei, os critérios para utilização dos recursos a serem repassados no es-
tado do Maranhão a título de complementação financeira no âmbito do 
antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
tal e Valorização do Magistério, antigo Fundef, conforma Ação Civil 
Originária n.º 661 com tramitação no STF. Os recursos a serem recebi-
dos serão utilizados nos seguintes moldes. Então, apreciamos, hoje, Se-
nhor Presidente, uma lei de suma importância de competência do Poder 
Executivo para beneficiar os professores. A partir de agora, ficamos em 
alerta, muito mais atentos porque, a partir do momento da publicação 
da lei, nós temos agora definição dos valores a serem aplicados, prin-
cipalmente dos valores a serem destinados a todos os professores do 
Estado do Maranhão. Os recursos a serem recebidos serão utilizados 
nos seguintes moldes: 60% para a remuneração dos servidores estaduais 
do subgrupo Magistério de Educação Básica, abrangendo aposentados e 
pensionistas, em cumprimento às leis específicas, decretos e sentenças 
judiciais; 40% para a aquisição, manutenção, construção, conservação 
de instalações e equipamentos necessários ao ensino, bem como ex-
pansão da rede estadual de educação, com ênfase em implantação de 
escolas em tempo integral e os Iemas. Parágrafo único: os percentuais 
a que se referem o caput deste artigo, devem ser considerados quando 
da confecção de leis orçamentárias estaduais que dispuserem sobre os 
cursos a serem despachados pela União em virtude de decisão judi-
cial proferida nos autos da Ação Civil Ordinária nº 661. Resumindo, 
Senhor Presidente, na manhã de hoje, apreciamos um projeto de suma 
importância do Poder Executivo enviado à Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão que faz a definição dos valores a serem recebidos 
pelos precatórios do Fundef. A partir de agora, o Estado do Maranhão 
o Governo do Estado do Maranhão tem como definição legal que 60% 
é para os professores do magistério, aposentados e pensionistas, 40% 
para a manutenção, reforma e construção de escolas de tempo integral 
e do Iema. Então, Senhor Presidente, hoje temos a definição, a obriga-
ção legal por parte do Governo do Estado que 60% dos recursos dos 
precatórios do Fundef são para os professores do Estado do Maranhão. 
A partir de agora estamos aprovando na Assembleia Legislativa. O Pro-
jeto de Lei será encaminhado de volta ao Governo do Estado para que 
possa sancionar. A luta do professor e Deputado Wellington do Curso 
ao longo dos últimos sete anos em defesa dos professores, em defesa do 
reajuste dos professores, em defesa dos 21,7%, em defesa da ação de 
descompressão para os professores. A luta pela aplicação dos recursos 
do Fundeb de 2021, transparência desse recurso, sobra desse recurso 
para que seja pago o abono aos professores, o reajuste de 33,24% a 
todos os professores da rede pública estadual, da rede pública municipal 
de todos os municípios do Estado do Maranhão, dentro de São Luís, a 
capital, e a todos os mais de 216 municípios do Estado do Maranhão. E 
hoje, mais uma vez, a nossa luta, a provação de um projeto que define, 
que determina, que obriga o percentual dos precatórios do Fundef, os 
recursos a serem recebidos pelo Governo do Estado de 60%, obrigato-
riamente, deverão ser destinados ao pagamento dos professores. Esta-
remos divulgando, estaremos percorrendo o Maranhão com palestras 
orientando sobre os precatórios do Fundef. Inclusive já temos uma so-
licitação para a cidade de Pastos Bons para discutir sobre a aplicação 
dos recursos do Fundef. E hoje, terça-feira, dia 10 de maio, estaremos 
na cidade de Monção a partir das quatorze horas, em reunião no sindi-



  80       QUARTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 80
cato dos professores da cidade de Monção. Um abraço ao nosso amigo 
professor Gomes, Presidente do Sindicato dos Professores e Servidores 
Públicos da cidade de Monção. Reunião hoje, às quatorze horas, na 
cidade Monção e, logo depois, às quinze horas estaremos no Ministério 
Público, provocando o Ministério Público, protocolando duas ações no 
Ministério Público para que o Ministério Público tome ciência, tome 
conhecimento e possa fazer com que a cidade de Monção cumpra a 
Lei do Piso, faça o reajuste de 33,24% dos professores e também possa 
solicitar à prefeitura de Monção cópia da folha de pagamento de 2021 
de todos os professores e servidores públicos do município. Nós soli-
citamos e até agora a Prefeitura não cumpriu, a Prefeitura não honrou. 
Estamos solicitando, ajuizando uma ação contra a Prefeitura da cidade 
de Monção. Então, Senhor Presidente comunico que hoje, terça-feira, 
dia 10 de maio, estarei na cidade de Monção, às 14h, em reunião com 
os professores, um abraço ao presidente, professor Gomes. Hoje, ter-
ça-feira, estaremos, às 14h, na cidade de Monção, em reunião com os 
professores, na qual iremos apresentar dois documentos. Logo depois, 
às 15h, nós estaremos no Ministério Público, provocando o Ministério 
Público, denunciando a prefeitura para que ela possa conceder reajuste 
de 33,24% e enviar, encaminhar à Assembleia Legislativa, ao gabine-
te do Deputado Wellington a relação de todos os servidores públicos, 
todos os professores e os pagamentos realizados em 2021. Solicitamos 
informações, mas a prefeitura, até agora, não mandou. Estamos agora 
acionando o Ministério Público contra a Prefeitura de Monção. Então, 
hoje, todos os professores de Monção estão convidados para a reunião, 
às 14h. Logo depois, iremos ao Ministério Público, provocar o Ministé-
rio Público, denunciar a Prefeitura de Monção no Ministério Público, na 
cidade de Monção, todos os professores estão convidados, hoje, às 14h, 
na sede do sindicato de Monção. Então, Senhor Presidente, além dessas 
ações que hoje estamos indo à cidade de Monção, a partir de hoje, co-
meçamos a voltar aos municípios para protocolar ações no Ministério 
Público contra as prefeituras. Hoje, estaremos na cidade de Monção e 
vamos voltar aos municípios de Itinga, Açailândia, Formosa da Serra 
Negra, Duque Bacelar, Afonso Cunha, Buriti, Paraibano, Sucupira do 
Riachão, Lagoa do Mato, Matões, Parnarama. A partir de hoje, estamos 
voltando aos municípios, provocando o Ministério Público. Além dis-
so, os municípios da Baixada, como Bequimão, Mirinzal, Guimarães, 
Cururupu, Apicum-Açu, Bacuri, Deputado Wellington, a partir de hoje, 
começa a percorrer os municípios, voltando aos municípios para denun-
ciar, no Ministério Público, as prefeituras que não concederam reajuste 
e não tiveram transparência, não informaram o quantitativo recebido e 
a folha de pagamento para que possamos fazer uma auditoria. Senhor 
Presidente, nosso voto favorável ao projeto de lei, que é um projeto de 
suma importância para os professores do Estado do Maranhão, para que 
nós possamos ter com base legal a destinação dos recursos do Fundef, 
a destinação no Estado do Maranhão de 60% para os professores e 40% 
para a manutenção e construção de escolas. Professores do Estado do 
Maranhão, a partir de agora, temos como cobrar e fiscalizar do gover-
no do Estado a aplicação de 60% dos recursos do Fundef para os pro-
fessores do Estado do Maranhão. Professores do Estado do Maranhão, 
continuem contando com o professor e Deputado Wellington do Curso. 
A luta continua.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Vai à sanção. Item 4 da pauta: Projeto de Lei nº 169/2022, de 
autoria do Poder Executivo, (lê). Este Projeto já tem Parecer da CCJ 
e depende de parecer da Comissão de Mérito. Vou suspender a sessão, 
mas, antes, vou designar uma Comissão Especial composta pelos De-
putados Adelmo Soares, Antônio Pereira, Paulo Neto, Professor Mar-
co Aurélio, Roberto Costa e Jota Pinto sob a presidência do Deputado 
Roberto Costa. Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado Roberto 
Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor Presi-
dente, o Projeto de Lei nº 169/2022 foi analisado pela Comissão Espe-
cial e foi aprovado por unanimidade. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Senhor Presidente, 
pela ordem, Presidente Othelino Neto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (questão de ordem) 
– Presidente, eu vi ali na televisão, eu confesso que eu por ser assim 
tão... de regime de prioridade, eu queria que fosse mais bem relatado 
para que eu pudesse ter a exata dimensão da motivação que levou ao 
refinanciamento da dívida. Se isso foi por ausência completa de paga-
mento ou por um tipo de amortização em que a dívida retratada para 
refinanciamento por juros menores. Eu queria saber se algum colega 
entendeu, também, a votação do parecer, porque eu confesso que eu não 
entendi exatamente nada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César, trata-se de consequências de uma decisão judicial que 
suspendeu o pagamento da parcela deste empréstimo, que foi contraído 
junto ao Bank of América para vários estados do Brasil. Neste caso 
específico, estamos tratando do Maranhão. É uma ação originária n.º 
3.437 que tramitou no Supremo Tribunal Federal. Então, a União foi 
proibida de executar a contrapartida. Ela ativa o contrato de emprésti-
mo e garantia referente à parcela de julho de 2020. Como não foi paga, 
criou um hiato de algumas parcelas, e o banco executou a União. Então, 
para regularizar a situação, o Poder Executivo pede autorização à As-
sembleia para que possa refinanciar somente as parcelas em aberto que 
foram por conta da decisão judicial.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pois é, Presidente, 
o problema é que não especificou o montante dos juros, considerando 
que, quando ele fez com o Bank of America, já estava aqui numa época 
dado o quantitativo de juros cobrados. Houve casos de governos preté-
ritos em que houvera a motivação por conta dos juros cobrados atual-
mente sendo menores do que os outros juros. Retira-se o mesmo tanto e 
paga. Isso foi uma ação judicial por quê? Por que gerou inadimplência? 
O governo explicou, em algum momento, em seu arrazoado descrito, a 
motivação do não pagamento? Foi por ausência de caixa ou a LOA que 
nós aprovamos foi deformada?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A alegação principal do Poder Executivo, Deputado César, estou ten-
tando aqui explicar sem detalhes das informações, mas foi em razão da 
pandemia da Covid. Vários Estados entraram com ação no Supremo pe-
dindo que fosse suspensa em razão das despesas emergenciais no com-
bate à Covid. Quanto À definição de critérios, aliás de juros, percentuais 
de juros, essa é uma etapa posterior. o que a Assembleia aprovando, a 
autorização vai fazer é permitir ao Governo que faça as tratativas no 
sentido de renegociar. evidentemente que, como essas tratativas estão 
sempre submetidas à análise dos órgãos de controle, o Governo utilizará 
mecanismos para que não onere ainda mais os cofres públicos além 
daquilo que já está previsto nos termos originais da contratação.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – É, Presidente, vai 
passar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Não se trata de uma defesa do projeto, até porque não é o meu papel, 
Deputado César. Eu só estou tentando aqui explicar.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O seu esforço é 
compreendido e eu entendo a sua educação. O que eu não entendo é 
a forma, porque quando a gente dizia que o Governo estava “quebra-
do”, algumas pessoas achavam que não. Quando eu dizia que parte da 
licitação da Sinfra está sendo trabalhada sem licitação, é porque eu te-
nho comprovação que eu mandei agora. O Bandeira, e chega para nós 
que grande parte das obras, que deveria ser aberta uma CPI aqui para 
mostrar a real situação que a Sinfra vivia de desonestidade. Eu tenho 
prometido não subir em tribuna até o dia 15 de maio, mas, logo em 
seguida, o farei. Agora isso aqui também, Presidente, sem explicação 
nós vamos votar uma situação de refinanciamento de dívida do Governo 
que dizia que estava tudo ok, sem explicações de detalhes maiores. Para 
mim é uma aberração, atropela, porque é o jeito. Eu pediria conferência 
de quórum, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Sigamos. Nós estamos aqui agora. Vamos verificar o quórum. Peço que 
zerem o painel por solicitação do Deputado César e os deputados que 
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assim o desejarem, confirmem as suas presenças. Peço a atenção dos 
deputados e deputadas que participam remotamente da sessão, que as-
sim o desejarem confirmem suas presenças. Vejo o Deputado Edivaldo 
Holanda sinalizando ali no sentido de confirmar a presença. É isso, De-
putado Edivaldo? Deputado Edivaldo, Deputada Betel, Deputada Ana 
do Gás, Deputado Pará, Deputada Andreia Martins Rezende, Deputado 
Adelmo, Deputado Yglésio, Deputada Mical Damasceno, Deputado 
Carlinhos Florêncio. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - PSD em obstrução, 
Presidente Othelino, não dá.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César, 22 deputados. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Certo. Presidente, 
eu só queria que o senhor registrasse a minha obstrução do PSD para eu 
não levar falta. Só isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Feito o registro. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se-
nhor Presidente, tem uma solicitação do Deputado Wellington para dis-
cutir por 10 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
De fato, o Deputado Wellington solicitou para mim o espaço para fazer 
a discussão. O projeto não está votado, portanto, estão abertos 10 minu-
tos para V. Ex.ª fazer a discussão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem re-
visão do orador) – Muito obrigado, meu Presidente, sempre muito aten-
cioso. Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras e senho-
res deputado, galeria, imprensa, internautas, cumprimentar o Gilberto 
Leda, nobres jornalistas renomados e conceituados no estado do Mara-
nhão. Gilberto Leda, veja só o absurdo. Na manhã de hoje, mais uma 
vez, só confirmando a incompetência do Ex-governador Flávio Dino 
que quer renegociar uma dívida e jogou agora no colo do Governador 
Brandão, referente a uma parcela de junho de 2020, de R$ 276.180.691, 
43. Nos últimos anos, gerou um juro de R$ 4 milhões. A incompetência 
do ex-governador vai fazer com que o suor do trabalhador maranhense, 
vai fazer com que o pagador de impostos pague a mais R$ 4 milhões, 
chegando a um total de R$ 280 milhões. Uma vez executada a garantia, 
a União poderia se abster de realizar repasses mensais ao Fundo de 
Participação dos Estados para cobrir o valor pago. Contudo, a União foi 
proibida de executar a contrapartida relativa ao contrato do empréstimo 
referente à parcela de julho de 2020. Vejam só o que comentou na época 
o ex-Governador Flávio Dino, então Governador do Estado. Ele disse: 
“Nesses anos, fiz de tudo para livrar o Maranhão de uma dívida indexa-
da ao dólar. Recorremos ao Poder Judiciário, mas tivemos que pagar 
mais uma parcela dessa tragédia, duzentos e noventa e quatro milhões 
de reais.” Ora, ora, senhoras e senhores, se era uma tragédia, se ia pagar 
uma parcela tão alta dessa, por que que não devolveu o dinheiro? Quan-
do ele assumiu o Governo da ex-Governadora Roseana Sarney, ele rece-
beu em caixa, recebeu o dinheiro desse empréstimo. Se era tão ruim as-
sim, se era uma tragédia, por que não devolveu? E ele comentou isso no 
Twitter. Olha o que ele disse no Twitter: “Tivemos que pagar mais uma 
parcela dessa tragédia.” A ex-Governadora Roseana Sarney não deixou 
barato. Não deixou por menos. Olha o que a ex-Governadora Roseana 
Sarney publicou também: “Após sete anos de governo, faltando pouco 
mais de dois meses para entregar o cargo, ainda está reclamando, por ter 
que cumprir suas obrigações.” Ainda continua. Fala da ex-Governadora 
Roseana Sarney: “Se achava ruim, por que não devolveu o dinheiro 
que encontrou no caixa? Se achava ruim, por que que não aproveitou e 
devolveu? V. Ex.ª, ex-governador fez foi aproveitar todo ele até o final. 
Quer fazer demagogia na saída?” Palavras da ex-governadora Rosea-
na Sarney. E ela continuou: S. Ex.ª recebe o governo com as finanças 
totalmente organizadas; mais de três milhões de reais para gastar; um 
plano de obras e programas sociais aprovados pelo DNS; funcionalis-
mo e fornecedores sem um centavo de atraso e agora V. Ex.ª vem com 
demagogia na saída.” Vejam o que disse o ex-governador Flávio Dino. 
Vejam o que disse a ex-governadora Roseana Sarney. Mas, resumindo 

para a população do Estado do Maranhão, isso mostra a falência do 
Estado. Isso mostra a incompetência do ex-governador Flávio Dino em 
não honrar uma dívida contraída pelo Governo do Estado, em não pa-
gar uma parcela de duzentos e setenta e seis milhões de reais. E agora 
vamos pagar quatro milhões a mais de juros de um total de duzentos e 
oitenta milhões de reais. Isso só mostra, na verdade, a incompetência 
do ex-governador Flávio Dino, que esteve na gestão sete anos e três 
meses à frente do Governo do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, 
quanto dinheiro não veio na pandemia para o Governo do Estado do 
Maranhão? Mas isso mostra a falência do Estado nos últimos sete anos 
e três meses e mostra a incompetência do Governador Flávio Dino. E 
ainda quis colocar a culpa, como ele sempre fez, colocou a culpa por 
muito tempo nos Sarneys. Vocês lembram o que aconteceu de 2019 para 
2020? Ele, pensando em ser Presidente da República, foi se juntar com 
o Presidente Sarney, foi se unir com o Presidente Sarney. Falava tanto 
mal de Sarney, mas depois foi lá tomar benção ao Ex-presidente José 
Sarney. Falava tanto mal de Sarney, tudo era culpa de Sarney, colocava 
culpa em Sarney, e a Ex-governadora Roseana Sarney deu um cala boca 
e disse: “Ex-governador se aproveitou do dinheiro, gastou o dinheiro 
e, em momento algum, reclamou. E agora, na saída, quer reclamar?”. 
Deputado Wellington do Curso, com voto contrário, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (questão de ordem) 
– Deputado Presidente Othelino Neto, esse projeto, a gente já aprovou?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, por equívoco nosso, eu coloquei em votação, mas o 
Deputado Wellington tinha solicitado inscrição para discutir, agora que 
nós vamos votar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Ah! Está na fase 
do encaminhamento. Deixe só eu fazer um encaminhamento rápido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª vai à tribuna?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Vou, vou à tri-
buna.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Cinco minutos para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores deputados, ra-
pidamente o encaminhamento para que não paire nenhuma dúvida com 
o pronunciamento feito aqui pelo deputado antecessor e a mensagem do 
Governador Carlos Brandão é muito clara. Rapidamente, o que ocorreu, 
no ano de julho de 2020, foi que vários Estados que possuem emprésti-
mos entraram com ação judicial para postergar o pagamento da parcela. 
No caso específico do governo do Maranhão, R$ 276 milhões deixaram 
de ser honrados por uma razão óbvia: salvar vidas. E é por isso, senho-
ras e senhores deputados, que o Maranhão é e foi o Estado que comba-
teu melhor a pandemia, por razões de estratégias de um líder de Estado 
que nós tínhamos no Maranhão, que era o Governador Flavio Dino, 
na época. Ele preferiu salvar as vidas dos maranhenses em detrimento 
de pagar juros a banco. O que era melhor, pagar o banco ou deixar os 
maranhenses padecerem sem os macrorregionais, sem as UTI’s no inte-
rior do Estado funcionando para salvar vidas? Ele fez o que um gestor 
público sério e humano faria. E isso está atestado e provado: o Estado 
do Maranhão é o estado que melhor combateu a pandemia. A União era 
a garantidora desse empréstimo que foi executado e pagou-se a parcela. 
O que nós estamos aqui aprovando nada mais é do que uma autorização 
de refinanciamento dessa parcela com a União. Isso você faz, inclusi-
ve, todos os dias, na sua casa. Se você tem um consignado que você 
pode opinar, inclusive votamos aqui o adiamento dos consignados para 
os servidores por conta da pandemia. Não adianta vir aqui, na tribuna, 
tentar fazer demagogia ou atacar quem, de fato, foi responsável com as 
finanças do Estado e, principalmente, com a vida dos maranhenses, que 
foi o Governador Flavio Dino. Então, votar contra esse projeto de lei é 
votar contra a vida do povo do Maranhão, porque o Governador Flávio 
Dino teve a decisão a ser tomada de não pagar a parcela do empréstimo. 
E, diga de passagem, esse empréstimo nunca deixou de ser quitado. Foi 
empréstimo equivocado? Claro que foi. Foi empréstimo indexado ao 
dólar, há época abaixo de dois reais, dois reais talvez. Hoje nós vivemos 
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o dólar a cinco reais, porque teve uma queda. Então, Deputado Wellin-
gton, infelizmente, votar contra esse projeto é votar, de fato, contra a 
vida do povo maranhense, porque o recurso, de fato, foi aplicado. Isso 
não somos nós que estamos apenas falando aqui da tribuna, mas são as 
estatísticas e é o povo do Maranhão que aprova a gestão do Governa-
dor Flávio Dino, principalmente, no combate à pandemia. Se tem algo 
legado, construído pelo Governador Flávio Dino foi a estatura de um 
líder que soube conduzir o seu Estado para salvar vidas. E o ato do 
Governador Flávio Dino de não pagar o Banco Alfa América no quente 
da pandemia resultou no salvamento de milhares de vidas dos mara-
nhenses. E com muito orgulho eu voto a favor do projeto e peço que 
a bancada também vote, porque nós estamos autorizando o Governo 
do Estado a renegociar uma dívida com a União, que é detentora dos 
recursos do nosso país. Então parabéns ao Governador Flávio Dino pela 
sábia decisão e parabéns também ao Governador Brandão por enviar o 
projeto de lei para a Assembleia Legislativa para que possa refinanciar 
e o Estado do Maranhão possa cumprir com suas obrigações. Era esse o 
encaminhamento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem, professor e Deputado Wellington 
do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Questão de ordem, Deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, eu utilizei dez minutos para discutir o presente projeto. 
Solicito cinco minutos para encaminhar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, como são frágeis os argumen-
tos do meu antecessor, debatedor, como são frágeis. E vem falar do 
orgulho. Orgulho de quê? De mais de 400 mil maranhenses vivendo 
na extrema pobreza? Se orgulhar de quê? Se orgulhar dos respiradores 
que nunca chegaram? Se orgulhar de quê? Se orgulhar da taxa de de-
semprego que tem aumentado de 12% para 17 %? Como são frágeis os 
argumentos do meu antecessor, como são frágeis. Senhoras e senhores, 
aprovar esse projeto nada mais é do que endossar, assinar, autorizar, 
reconhecer a incompetência de um ex-gestor. Nada mais do que isso. 
É reconhecer a incompetência de um ex-gestor. Mas para eles não é 
nada quatro milhões de reais a mais de juros. Não é nada. Para eles, 
não é nada. Para eles, quatro milhões também foram embora no ralo da 
corrupção, quatro milhões com os respiradores fraudulentos que nunca 
chegaram. E, assim, senhoras e senhores, vão empobrecendo a popula-
ção do Estado do Maranhão. Porque quatro milhões dos respiradores 
que não chegaram, mas, depois, quatro milhões dos respiradores que, 
após a denúncia do Deputado Wellington, foram devolvidos a menos. 
Denunciamos aqui que a compra fraudulenta de respiradores iria incor-
rer em prejuízos aos cofres públicos, e realmente o fizeram na primeira 
compra e até hoje não se vê a cor do dinheiro. Na primeira compra até 
hoje, o dinheiro foi para pagar suborno, propina, corrupção, foi para a 
vala da corrupção. Quantas vidas teriam sidos salvas se esses respirado-
res tivessem chegado a tempo, ainda no dia 23 de abril de 2020? Infor-
mações que trago à memória, informações que eu lutei, por muitas ve-
zes, na tribuna desta Casa, levei ao conhecimento do Tribunal de Contas 
do Estado, levei ao conhecimento do Ministério Público Estadual, levei 
ao conhecimento da Polícia Federal, levei ao conhecimento de todos os 
órgãos como aqui, no estado do Maranhão, se brinca com o dinheiro 
público, assim como com os R$ 4 milhões na compra de respiradores 
que não voltaram, nem respiradores. Na segunda compra de respira-
dores, o dinheiro voltou, mas voltou a menos, pois R$ 700 mil foram 
para a vala. Assim querem justificar que R$ 4 milhões não é nada diante 
do destroço, diante do que o Governador Flávio Dino fez. Não tem ar-
gumento, porque, quando o Governador Flávio Dino disse que estava 
pagando juros altíssimos, na mesma hora, a Ex-Governadora Roseana 
Sarney fez um contraponto, e ele ficou calado, ele ficou humilhado. Por 
quê? Porque não tinha argumento. Se ele estava reclamando de uma 
parcela de empréstimo, por que usou empréstimo? Por que se benefi-

ciou? Ele utilizou as parcelas do empréstimo pagando juros altos, mas 
gastou o dinheiro na reeleição, gastou o dinheiro com o asfalto sonrisal, 
gastou dinheiro com cesta básica igual está fazendo agora distribuindo 
capacete, distribuindo cesta básica, distribuindo peixe, maltratando o 
maranhense, utilizando da fome para ter dividendo político. O Gover-
nador Flávio Dino foi dizer que o empréstimo a juros altos era uma 
tragédia para o Maranhão. A Ex-governadora Roseana Sarney deu um 
troco na mesma hora. Demagogia de quem está saindo. Se era tão alto, 
por que não devolveu o dinheiro? Senhoras e senhores, o antecessor não 
tem argumento para defender a incompetência do Ex-governador Flávio 
Dino, e é por isso que voto contrário. Não podemos tirar os juros de R$ 
4 milhões do suor do trabalhador maranhense, daquele próprio coitado 
que acorda de madrugada para ir trabalhar para ganhar um salário mí-
nimo, pagando seus impostos. A incompetência do Ex-governador não 
pode ser, neste momento, suplantada com o suor, a dor e o sofrimento 
do trabalhador maranhense. Sou contra, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Em Votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Registro os votos contrários dos Deputados 
César Pires e Wellington do Curso. Projeto de Lei nº 072/2022, de 
autoria do Poder Executivo (lê). Este projeto já tem Parecer da CCJ 
e da Comissão de Mérito. Projeto de Lei nº 072/2022 em discussão. 
O deputado Márcio Honaiser tinha me falado de uma emenda que ele 
apresentou, mas eu não estou vendo aqui a emenda. Precisa saber se 
ele protocolou a emenda, senão nós vamos votar. Vamos tentar locali-
zar o Deputado Márcio Honaiser. Eu vou passar para o próximo ponto 
da pauta. Deputado Rafael, V. Ex.ª. pode se deslocar aqui até a Mesa. 
Senhores Deputados, como o Deputado não apresentou formalmente, 
nós vamos votar o projeto. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 
158/2022, de autoria da Deputada Helena Duailibe, (lê). Em discus-
são. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai as segundo turno. Requerimento nº 116/2022, de autoria 
da Deputada Doutora Helena Duailibe, (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento nº 118/2022, de autoria da Deputado Betel Gomes, (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. O projeto de lei fica incluído na próxima sessão. Peço que 
a CCJ inclua na pauta como prioridade. Requerimento nº 119/2022, de 
autoria do Deputado Dr. Yglésio, (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Peço à 
CCJ que inclua como prioridade e análise deste projeto de lei. Requeri-
mento nº 121/2022, de autoria do Deputado Márcio Honaiser, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimen-
to nº 117/2022, de autoria da Deputada Daniella. Deputada Daniella 
está ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento n° 
120/2022, de autoria do Deputado Zé Inácio, que também está ausente. 
Como é requerimento de pesar, vamos apreciar. Como vota a Deputada 
Dra. Cleide Coutinho? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota o Deputado César Pires?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO CÉ-
SAR PIRES – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Requerimento n°122/2022, de autoria do Deputado Jota Pin-
to, (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota o Deputado César Pires?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO CÉ-
SAR PIRES – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Requerimento n° 126/2022, de autoria do Deputado César Pi-
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res. Peço permissão ao Deputado César para subscrever o requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (questão de or-
dem) – Presidente, eu também queria pedir permissão ao Deputado Ce-
sar para subscrever. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César autorizou aqui a subscrição solicitada por mim, pelo 
Deputado Roberto, pelo Deputado Ariston, Deputado Marco Aurélio, 
Deputado Jota Pinto, Deputado Welington do Curso e todos que deseja-
rem. Como vota a Deputada Cleide Coutinho? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota o Deputado César Pires?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO CÉ-
SAR PIRES – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco Par-
lamentar Democrático. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor Presi-
dente. Só uma Questão de Ordem, rapidamente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto. 

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de Or-
dem) – Eu gostaria aqui de parabenizar o Secretário Murilo Andrade, 
que ontem foi eleito presidente do Conselho de Secretários de Justiça 
do país. Essa eleição dele vem exatamente em função do trabalho que 
o Murilo tem feito à frente do sistema penitenciário do Maranhão. O 
Murilo conseguiu fazer uma grande revolução positiva dentro do sis-
tema, que a gente sabe que tinha as suas dificuldades e que o Muri-
lo conseguiu tornar modelo para todo o Brasil. Hoje a SEAP 
tem um trabalho, além de ter de ressocialização dos presos, de mão de 
obra carcerária que tem sido modelo importante em todo o Brasil. Toda 
a parte, inclusive de mobílias, a parte, inclusive, de calçamentos que 
são feitos hoje pelo Governo do Estado são oriundos desse projeto que 
foi implantado pelo Secretário Murilo Andrade. Então eu quero, aqui, 
parabenizá-lo por essa conquista, porque isso engrandece o Estado do 
Maranhão. Isso fortalece esse trabalho que tem sido desenvolvido por 
ele e o resultado maior foi exatamente a sua eleição para o Conselho 
de Secretários de Justiça do Brasil. Então é um feito importante e que a 
Assembleia não poderia, de forma nenhuma, deixar de parabenizá-lo. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Só para confir-
mar o tempo total. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Sete minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Não, Senhor 
Presidente, sete não. O Bloco...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
De fato tem algum erro aqui...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Tem. Deve es-
tar em torno de 17...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ainda bem que V. Ex.ª é um líder atento e viu, porque faltou o número 
1 aqui antecedendo o 7. São 17 minutos. Quem vai utilizar o tempo?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – É de praxe do 
PL aqui do nosso Bloco favorecer as pessoas que gostam de utilizar 
a tribuna e aqui nós temos o campeão de audiência que é o Deputado 
Wellington do Curso. Então que o Deputado Wellington do Curso se 
sinta mais ainda à vontade nesta tribuna por 17 minutos.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Senhor Pre-
sidente, ainda pela Ordem. 

O SENHOR PORESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Socorro.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (Questão de 
Ordem) - Antes do eminente Deputado Wellington estar na tribuna, eu 
gostaria de somar a minha fala à fala do Deputado Roberto Costa no 
sentido de reforçar essas congratulações, esse parabéns ao Murilo An-
drade, que foi eleito presidente do Conselho Nacional de Segurança 
e Secretário de Justiça, aliás, e Cidadania. E dizer que ele realmente 
tem um trabalho fantástico. E esse trabalho sai dos muros do Maranhão 
para ir em nível nacional. E esse conselho, sobretudo, é para trabalhar 
projetos de políticas públicas, principalmente, na linha criminal e pe-
nitenciária do Brasil como um todo. E, dentro desse entendimento, o 
Murilo tem dado grandes referências no estado do Maranhão no sentido 
de fazer com que a política criminal e penitenciária tenha sido revolu-
cionada. Os dados são dados fortes, são dados de recuperação, como foi 
colocado. Mas, acima de tudo, o que é mais importante são os dados de 
reincidência. Além disso, eu quero destacar aqui que, sábado, Deputado 
Rafael Leitoa, Deputada Professora Socorro, estivemos em Timon fa-
zendo uma audiência pública com vistas a construir o prédio da Apac. 
Eu aproveito e falo que esse programa da Apac, que é uma metodologia 
que cuida exatamente da ressocialização nos presídios, é um projeto ao 
qual Murilo tem dado muita força. O resultado desse recurso foi conse-
guido por ele, mais de R$ 7 milhões no governo federal, para construir 
o prédio. Isso mostra o comprometimento que ele tem em fazer com 
que a cidadania, a dignidade dessas pessoas que estão aprisionadas, ou 
seja, em semiliberdade ou não, fazer com que essas pessoas possa voltar 
à sociedade com condições de não terem mais reincidência. Então, eu 
quero fazer esse registro importante e dar esses parabéns e dizer que é 
bom quando a pessoa tem merecimento pelo trabalho, pela competên-
cia. Nós fazemos o registro para que também outros estados possam ver 
esse modelo que foi instalado, no Maranhão, de ressocialização como 
modelo possível de ser aprimorado ou melhorado, em outros estados, 
e com isso também diminuir essa população carcerária. Precisamos de 
segurança e a segurança começa no processo de ressocialização. Já che-
ga de cadeias tão lotadas, chega de atitudes tão sub-humanas. Além do 
custo de cada presidiário para o Estado, em torno de R$ 2,6 mil, isso 
custa aos cofres públicos, isso deixa de ser investido em saúde, deixa de 
ser investido em segurança, em educação. Não que a segurança não seja 
importante, mas queremos investir na segurança para dar segurança, e 
não para aprisionar as pessoas. Parabéns, Dr. Murilo. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por 17 minutos, com 
direito a apartes. Alguma surpresa, Deputado Marco Aurélio? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, se-
nhoras e senhores deputados, eu quero fazer um registro da Caravana 
da Esperança no último fim de semana, quando estivemos percorrendo 
os municípios de Codó. Deputado César Pires, estivemos na cidade de 
Codó, e quão bom foi ver a alegria da população em receber o nosso 
pré-candidato ao governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim. Estivemos 
percorrendo as ruas da cidade de Codó, estivemos na Câmara Muni-
cipal de Codó, e foi aprovado, de forma unânime, na cidade de Codó, 
na Câmara Municipal, uma recepção para o Dr. Lahesio Bonfim. E aí, 
após a reunião na Câmara Municipal, fomos ainda ter algumas reuniões 
na cidade de Codó e à tarde fomos muito bem recebidos na cidade de 
Timon com algumas entrevistas em rádio, televisão, reuniões. Fizemos 
um percurso conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, coletan-
do dados e informações para a montagem do plano de governo e, logo 
mais à noite, nós nos reunimos no Clube da CDL na cidade de Caxias. 
Fomos muito bem recebidos pelo Ivan, presidente da CDL de Caxias, 
onde pudemos conversar com empresários, lojistas, comerciantes para 
ouvir a população, ouvir o clamor dos empresários e as necessidades 
para a melhoria de um estado do Maranhão melhor. À noite ainda par-
ticipamos de algumas reuniões na cidade de Caxias e, logo pela manhã, 
no sábado, por volta de sete e meia da manhã, fomos recebidos na cida-
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de de Aldeias Altas, participamos de entrevistas de rádio, acompanhan-
do o pré-candidato ao Governo do Estado Lahesio Bonfim e fizemos 
uma reunião. E, logo após, percorremos algumas das principais ruas, 
comércio, a feira da cidade de Aldeias Altas. E, logo após, tivemos 
reunião na casa do vice-prefeito da cidade de Aldeias Altas, Márcio, 
que é o nosso pré-candidato a deputado estadual pelo PSC. Foi uma 
reunião muito proveitosa, muito boa na cidade de Aldeias Altas. Tive-
mos outras reuniões na cidade de Aldeias Altas e, logo à tarde, várias 
reuniões na cidade de Timon e o momento maior na cidade de Timon 
pré-candidato a deputado estadual, pré-candidatos a deputados federais 
e a alegria ao percorrer o estado do Maranhão divulgando, levando o 
nome do nosso pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão Dr. 
Lahesio Bonfim. E, ao percorrer os municípios, nós temos conversado, 
ouvido a população para que nós possamos apresentar soluções para os 
problemas, para que nós possamos apresentar soluções para as princi-
pais problemáticas do estado do Maranhão. Tudo isso estará no plano de 
governo do Dr. Lahesio Bonfim. Nós estamos ajudando a construir. Na 
verdade, nós estamos ajudando a construir. A população do estado do 
Maranhão está ajudando a construir. Construído com várias mãos. Prin-
cipalmente coletando, captando a necessidade da população do estado 
do Maranhão. Senhor Presidente, eu faço também referência a nossa 
luta em defesa dos professores do Estado do Maranhão. Já percorrer-
mos mais de 40 municípios e, hoje, começamos a voltar nesses muni-
cípios para dar atenção aos professores, aos presidentes de sindicatos, 
a essa luta em defesa do pagamento dos recursos do Fundeb para os 
professores, a aplicação devida, os 70 % aos professores para o ano de 
2022 aos profissionais da educação. A luta também pelos precatórios do 
Fundef, a luta permanente também em defesa das aposentadorias, dos 
aposentados, a luta em defesa do recolhimento previdenciário para que 
realmente seja feito o recolhimento e seja feita a aplicação para os pro-
fessores e os servidores públicos dos municípios, mesmo aqueles que 
têm o regime próprio. Temos fiscalizado e cobrado para que realmente 
tenha sido feita a aplicação da forma correta e também o reajuste de 
33,24%. A partir de agora, Senhor Presidente, vamos percorrer o Ma-
ranhão novamente, como hoje, voltando à cidade de Moção, voltando 
às cidades de Santa Inês, Bacabal, Itinga, Açailândia, Formosa de Serra 
Negra, às cidades da Baixada Maranhense como Bequimão, Pinheiro, 
Mirinzal, Cururupu, Bacuri, Apicum-Açu, Serrano, cidades mais próxi-
mos de São Luís, como a cidade de Morros, cidade de Icatu, de Axixá, 
a luta em Rosário e também em Santa Rita. Vamos percorrer de volta 
as cidades de Buriti, Duque Bacelar, Afonso Cunha, Magalhães de Al-
meida, Anapurus, Vargem Grande, a cidade de Nina Rodrigues. Fomos 
também bem distante, ao médio Parnaíba e ao Sertão, às cidades de: 
Colinas, Jatobá, Paraibano, Sucupira do Riachão, Matões, Parnarama, 
Lagoa do Mato, até Barão de Grajaú. Então, a nossa luta permanente 
em defesa dos professores do Estado do Maranhão. Então, Senhor Pre-
sidente, faço um relato da viagem, no último final de semana, da Cara-
vana da Esperança, acompanhando o nosso pré-candidato ao governo 
do Estado, Dr. Lahesio Bonfim que, durante a semana, de segunda até 
sexta-feira, como hoje, terça-feira, hoje está medicando, consultando na 
sua cidade, nas cidades próximas, exercendo as suas atividades médi-
cas, É assim que Doutor Lahesio Bonfim passa a semana, de segunda a 
sexta-feira, medicando, consultando e, a partir de sexta-feira, nós come-
çamos a percorrer as cidades do estado do Maranhão, no interior do es-
tado do Maranhão, na Caravana da Esperança, levando esperança para 
a população. Faço aqui registro, Senhor Presidente, na última semana, 
estivemos na cidade de Codó, percorremos a cidade de Codó, o comér-
cio de Codó, as principais ruas de Codó e fomos muito bem recebidos 
também na Câmara Municipal de Codó, onde foi aprovada, de forma 
unânime, a recepção ao Dr. Lahesio Bonfim, nosso pré-candidato ao go-
verno do Estado. Na tarde de sexta-feira, estivemos na cidade de Timon, 
em programas de rádio, programas de TV, percorremos o comércio e, 
à noite, uma reunião na CDL. Agradecer ao Ivan por nos receber, a 
comitiva do Dr. Lahesio Bonfim, pré-candidato ao governo do Estado 
do Maranhão. No sábado pela manhã, logo cedo, entrevista na cidade 
de Aldeias Altas e uma reunião. Depois, percorremos as principais ruas 
do comércio, as feiras. Depois, uma reunião na casa do Vice-prefeito 

da cidade de Aldeias Altas, o Márcio, que também é um dos nossos 
pré-candidatos a deputado estadual pelo PSC. Logo depois, reuniões 
na cidade de Aldeias Altas e, à tarde, entrevistas e reuniões na cidade 
de Timon. Estou registrando aqui, Senhor Presidente, a Caravana da 
Esperança percorrendo o Maranhão com Dr. Lahesio Bonfim e, o mais 
importante, a forma como somos recebidos, recebidos com alegria, com 
entusiasmo pela população. E, o mais importante, estamos ajudando a 
construir um plano de governo que tem a cara da população. Nós esta-
mos ajudando a construir um plano de governo juntamente com o Dr. 
Lahesio Bonfim, ouvindo a população, ouvindo o comerciante, ouvindo 
o feirante para que nós possamos, no plano de governo, contemplar aos 
anseios da população. Um plano de governo que realmente possa solu-
cionar o problema do Maranhão, solucionar os problemas da população. 
Então, Senhor Presidente, registro, na manhã de hoje, para que todo 
o Maranhão possa saber, todo o Maranhão possa conhecer o médico 
Dr. Lahesio Bonfim, pré-candidato ao Governo do Estado pelo PSC, 
melhor opção para o Governo do Estado do Maranhão. Mais uma vez, 
agradeço ao Dr. Lahesio Bonfim. Muito obrigado por nos dar oportu-
nidade de sonhar com um Maranhão melhor. E é por isso que eu apoio. 
E é por isso que eu viajo, estou na Caravana Esperança. E aqui eu faço 
o registro das nossas ações no final de semana. Muito obrigado pela 
receptividade da população do estado do Maranhão. Todos os dias, nós 
acreditamos e lutamos por um amanhã melhor e é por isso que estamos 
aqui divulgando as ações, os projetos do nosso pré-candidato ao Gover-
no do Estado do Maranhão, Dr. Lahesio Bonfim. Dr. Lahesio Bonfim, 
que Deus lhe conceda saúde, sabedoria para conduzir a pré-campanha, 
depois da campanha, conduzir os rumos do Estado do Maranhão como 
futuro Governador deste Estado. Que Deus o abençoe. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Em cumprimento ao Regimento, fica prejudicado o res-
tante dos Tempos dos Partidos, as Escalas de Reserva e o Expediente 
Final. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Trigésima Sexta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, realizada no dia cinco de maio de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edson Araú-

jo. 
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pi-
res, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Hele-
na Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, 
Neto Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora So-
corro Waquim, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso. Au-
sentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Perei-
ra, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, 
Fábio Macedo, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wendell Lage e Zé Inácio 
Lula. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a Leitura do texto bíblico e da 
Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo 
destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): 
Professora Socorro Waquim, Jota Pinto e Wellington do Curso. Não 
havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia, quando a pedido do Deputado Glalbert 
Cutrim foi feito verificação de “quórum”: Confirmando-se as presenças 
dos (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins 
Rezende, Arnaldo Melo, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Jota 
Pinto, e Wellington do Curso, constatou-se que não havia “quórum” 
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regimental para apreciar a matéria, que ficou transferida para a próxima 
Sessão Ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente não hou-
ve orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos fizeram-
-se ouvir os Deputados Vinícius Louro e Márcio Honaiser falando pelo 
Bloco Parlamentar Democrático. O Deputado Duarte Júnior falou pela 
Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e no Expedien-
te Final ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plená-
rio Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 
10 de maio de 2022.  

Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício

Deputado Jota Pinto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Edson Araújo
Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 152  /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 168/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Cria cargos em comissão na estrutura da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão 
– FAPEMA, e altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994.”

A proposição está alterando o Estatuto do Servidor Público corri-
gindo o conceito e uma das hipóteses do instituto da Redistribuição com 
objetivo de suprimir dúvidas sobre o assunto. 

Também, o Projeto de Lei está criando 15 (quinze) cargos co-
missionados na FAPEMA: Diretor Científico, Diretor Administrativo e 
Financeiro; Chefe de Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas; 
Chefe da Assessoria Jurídica; Assessor Sênior; Assessor Junior e As-
sessor Técnico.  

Primeiramente, deve-se dizer que a Comissão de Constituição e 
Justiça tem como uma das suas atribuições realizar a análise da consti-
tucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto de Lei, conforme os 
termos abaixo:

A teoria da Separação dos Poderes foi primeiramente pensada 
por Aristóteles em sua obra ‘A Política’, porém essas funções (poderes) 
seriam exercidas por uma única pessoa, o soberano.

  Montesquieu aprimorou a teoria aristotélica em seu livro ‘O es-
pírito das Leis’ identificando o exercício das três funções estatais, cada 
uma exercida por um Órgão diverso, que exerceria uma função típica, 
inerente à sua natureza, atuando de forma independente e autônoma. 

Acontece que além das funções típicas de cada Poder, existem 
também as funções atípicas, necessárias para que ocorra um regular de-
sempenho de cada Poder.

Os Poderes são independentes entre si (art. 2º da CF/88), cada 
qual atuando dentro de sua parcela de competência atribuída pela Cons-
tituição quando da manifestação do poder constituinte originário. 

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é 
um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do 
princípio da separação dos Poderes.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, da Constituição Federal prevê a 
iniciativa privativa do Chefe do Executivo nos seguintes casos:

“Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a 
qualquer membro ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado 
Federal ou do Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Su-
premo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores, ao Procurador-Ge-
ral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição.

§ 1º São de iniciativa privativa do Presidente da República as 
leis que:

I - fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-

tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e 

orçamentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Terri-
tórios;

c) servidores públicos da União e Territórios, seu regi-
me jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentado-
ria;            (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 
1998)

d) organização do Ministério Público e da Defensoria Pública 
da União, bem como normas gerais para a organização do Ministério 
Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Territórios;

e) criação e extinção de Ministérios e órgãos da administração 
pública, observado o disposto no art. 84, VI;  (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

f) militares das Forças Armadas, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transfe-
rência para a reserva.  (Incluída pela Emenda Constitucional nº 18, de 
1998).”1

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo, 
deve observar o modelo federal (CF, artigo 25, caput) e  entre as ma-
térias que não podem ser disciplinadas pelo poder legislativo estadual, 
acham-se aquelas cuja iniciativa é reservada ao Chefe do Poder Exe-
cutivo.

Neste contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF, determina em seu art. 43 que:

“Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 
leis que disponham sobre: 

I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar;

II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

III – organização administrativa e matéria orçamentária. (modi-
ficado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 
28/08/2013).

 IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, pro-
vimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998).” 2

Desta feita, o Projeto de Lei cumpre com a reserva de iniciativa, 
em relação a matéria não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade 
material, ilegalidade ou antijuridicidade. 

VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 168/2022, podendo adentrar no ordenamento jurídi-
co.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 168/2022, nos termos do 
voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Wellington do Cur-
so.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 

1  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui-
caocompilado.htm
2  http://legislacao.al.ma.gov.br/ged/cestadual.html?d-
swid=9569
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em 11 de maio de 2022. 

                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa                                                       
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                           
 Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ricardo Rios                  Deputado Wellington do Curso

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 214 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 042/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Suspende os prazos relativos 
aos concursos públicos, em razão da decretação de estado de calamida-
de pública pelo Governo do Estado do Maranhão. 

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica sobrestada a vali-
dade dos concursos públicos realizados, independentemente de homo-
logação de 2022, enquanto perdurar o estado de calamidade pública 
estabelecido pelo Estado do Maranhão.

Os prazos de validade dos concursos públicos, de que trata a pre-
sente propositura de Lei, passam a ser contados a partir do dia seguinte 
ao término do período de calamidade pública.

Os responsáveis pela organização dos concursos públicos devem 
publicar em veículo oficial e site institucional a suspensão dos prazos.

Como podemos observar, o propósito do Projeto de Lei sob exa-
me é estabelecer normas gerais relativas a concursos públicos, sus-
pendendo os prazos relativos aos concursos públicos, em razão da de-
cretação de estado de calamidade pública pelo Governo do Estado do 
Maranhão, tudo isso em fiel observância aos direitos dos candidatos, 
aos interesses da Administração Pública e aos princípios constitucio-
nais da isonomia, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência.

Com efeito, diante da ausência de uma norma regulamentadora 
sobre os concursos públicos no nosso país, diversas situações geram 
afronta pelas disposições edilícias aos princípios constitucionais. O or-
denamento jurídico vigente ainda carece de um disciplinamento claro e 
específico sobre concursos públicos.

Ademais, é legítima a iniciativa parlamentar (nos termos do art. 
42, caput, da Constituição Estadual e em face da inexistência de ini-
ciativa privativa de outro Poder) sobretudo porque não incide sobre o 
tema a reserva ao Chefe do Poder Executivo prevista no art. 43, da 
Constituição Estadual, que se restringe à matéria relativa aos servido-
res públicos estaduais, assim como seu regime jurídico e o provimento 
de cargos. Como se sabe, o concurso público, consoante afirmado pela 
Constituição e pela Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994 (que dispõe 
sobre o estatuto dos servidores públicos civis do estado e dá outras pro-
vidências), é um dos requisitos para o provimento de cargos efetivos, 
sendo, portanto, etapa inconfundível anterior a este.

Desta feita, no que tange à juridicidade e constitucionalidade, 
o Projeto de Lei examinado está em conformidade com os princípios 
gerais admitidos no ordenamento jurídico vigente, nada impedindo a 
aprovação dele quanto a estes critérios, sendo perfeitamente possível 
aplicar tal entendimento em normativo estadual.

Assim sendo, não há qualquer óbice formal e material ao projeto 
de lei, seja do ponto de vista das normas constitucionais ou infracons-
titucionais, sendo, portanto, perfeitamente compatível com o ordena-
mento jurídico pátrio.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 042/2022, por não possuir nenhum vício formal 
nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 042/2022, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 11 de maio de 2022.    

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ricardo Rios
                                                                                                            
Vota a favor                                                        Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                     
Deputado Wellington do Curso                           

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº  174 /2022 
RELATÓRIO:
Trata-se na análise de legalidade, juridicidade e legalidade do 

Projeto de Lei nº 449/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington 
do Curso que “Dispõe sobre o laudo médico pericial que atesta 
deficiências irreversíveis no Estado do Maranhão.”

Convém relatar que ao presente projeto de lei foi anexado a 
esta Proposição, o Projeto de Lei Ordinária nº 523/2021 (Parecer nº 
908/2021),  que “Dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico-
pericial que atestem impedimento de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, para os fins que especifica, no âmbito 
do Estado do Maranhão, por se tratar de matéria similia a referida 
proposição  

No sistema federativo brasileiro encontramos 3 (três) entes 
federados: União, Estados e Municípios. Em face dessa descentralização 
política há necessidade de delimitação das competências materiais e 
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências, 
previstas nos art.18 a 32 da Constituição Federal. 

Assim, como base na repartição vertical das competências, 
a matéria do referido Projeto Lei insere-se no contexto das normas 
inerentes à proteção e integração social das pessoas portadoras de 
deficiência que se enquadra na competência legislativa concorrente da 
União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios conforme o art. 24, 
XIV da CF/88. 

A competência legislativa concorrente ou suplementar consiste, 
necessariamente, na edição de normas gerais pela União e normas 
específicas ou especiais pelos Estados.

Corroborando com o entendimento esposado acima, o STF já 
se manifestou quando do julgamento da ADI 2334 / DF, onde figurou 
como relator o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, in verbis: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de caráter 
regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não configurada a alegada 
usurpação de competência privativa da União por Lei estadual. 4. 
Competência concorrente que permite ao Estado regular de forma 
específica aquilo que a União houver regulado de forma geral (art. 
24, inciso V, da Constituição). 5. Não conhecimento da ação quanto 
aos Decretos nos 27.254, de 9.10.2000 e 29.043, de 27.8.2001, e 
improcedência quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro no 3.438, de 
7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator(a): Min. 
GILMAR MENDES.” O grifo é nosso.

Durante anos o Supremo Tribunal Federal entendia que a 
competência dos Estados se limitava a editar normas suplementares no 
tocante a problemas locais, se o problema não fosse local se enquadraria 
em norma geral, sucede que esse entendimento está sendo revisto 
para prestigiar iniciativa regionais, evitando uma interpretação 
inflacionada da competência normativa da União e o surgimento de 
um federalismo nominal.   

Nesta assertiva, vale aqui destacar a compressão do Supremo 
Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs 4060/SC e 2663/RS, tendo 
como Relator Ministro Luiz Fux, in verbis:
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 

DIREITO CONSTITUCIONAL. PARTILHA DE COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO 
(CRFB, ART. 24, IX). LEI ESTADUAL DE SANTA CATARINA QUE 
FIXA NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS EM SALA DE AULA. 
QUESTÃO PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA 
EM OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO 
PEDIDO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA 
UNIÃO EM MATÉRIA DE NORMAS GERAIS. COMPREENSÃO 
AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO FEDERALISMO BRASILEIRO 
(CRFB, ART. 1º, V). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR 
INICIATIVAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE 
QUE NÃO HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA AO 
DETALHAR A PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 25 DA LEI 
Nº 9.394/94 (LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O princípio 
federativo brasileiro reclama, na sua ótica contemporânea, o abandono 
de qualquer leitura excessivamente inflacionada das competências 
normativas da União (sejam privativas, sejam concorrentes), bem como 
a descoberta de novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos 
Estados, Municípios e pelo Distrito Federal, tudo isso em conformidade 
com o pluralismo político, um dos fundamentos da República Federativa 
do Brasil (CRFB, art. 1º, V) 2. A invasão da competência legislativa da 
União invocada no caso sub judice envolve, diretamente, a confrontação 
da lei atacada com a Constituição (CRFB, art. 24, IX e parágrafos), não 
havendo que se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. 
Precedentes do STF: ADI nº 2.903, rel. Min. Celso de Mello, DJe-177 
de 19-09-2008; ADI nº 4.423, rel. Min. Dias Toffoli, DJe-225 de 14-
11-2014; ADI nº 3.645, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 01-09-2006. 3. 
A prospective overruling, antídoto ao engessamento do pensamento 
jurídico, revela oportuno ao Supremo Tribunal Federal rever sua 
postura prima facie em casos de litígios constitucionais em matéria de 
competência legislativa, para que passe a prestigiar, como regra geral, 
as iniciativas regionais e locais, a menos que ofendam norma expressa 
e inequívoca da Constituição de 1988. 4. A competência legislativa 
do Estado-membro para dispor sobre educação e ensino (CRFB, art. 
24, IX) autoriza a fixação, por lei local, do número máximo de alunos 
em sala de aula, no afã de viabilizar o adequado aproveitamento dos 
estudantes. 5. O limite máximo de alunos em sala de aula não ostenta 
natureza de norma geral, uma vez que dependente das circunstâncias 
peculiares a cada ente da federação, tais como o número de escola 
colocadas à disposição da comunidade, a oferta de vagas para o ensino, 
o quantitativo de crianças em idade escolar para o nível fundamental e 
médio, o número de professores em oferta na região, além de aspectos 
ligados ao desenvolvimento tecnológico nas áreas de educação e ensino. 
6. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente. 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.060 SANTA 
CATARINA. RELATOR : MIN. LUIZ FUX.”

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A PROFESSORES. 
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (ART. 24, IX, 
DA CRFB/88). COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA 
DO FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/88). 
NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS 
REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO HOUVER EXPRESSA 
E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO 
REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO UNILATERAL 
DE BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS. EXIGÊNCIA 
CONSTITUCIONAL DE PRÉVIO CONVÊNIO INTERESTADUAL 
(ART. 155, § 2º, XII, ‘g’, da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. 
RISCO DE DESEQUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA 
FISCAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM EFEITOS 
EX NUNC. 1. O princípio federativo reclama o abandono de 

qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências 
normativas da União, bem como sugere novas searas normativas 
que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito 
Federal. 2. A prospective overruling, antídoto ao engessamento do 
pensamento jurídico, possibilita ao Supremo Tribunal Federal 
rever sua postura prima facie em casos de litígios constitucionais 
em matéria de competência legislativa, viabilizando o prestígio 
das iniciativas regionais e locais, ressalvadas as hipóteses de 
ofensa expressa e inequívoca de norma da Constituição de 1988. 
3. A competência legislativa de Estado-membro para dispor sobre 
educação e ensino (art. 24, IX, da CRFB/88) autoriza a fixação, 
por lei local, da possibilidade de concessão de bolsas de estudo a 
professores, em aprimoramento do sistema regional de ensino. 4. O 
pacto federativo reclama, para a preservação do equilíbrio horizontal na 
tributação, a prévia deliberação dos Estados-membros para a concessão 
de benefícios fiscais relativamente ao ICMS, na forma prevista no 
art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição e como disciplinado pela Lei 
Complementar nº 24/75, recepcionada pela atual ordem constitucional. 
5. In casu, padece de inconstitucionalidade o art. 3º da Lei nº 11.743/02, 
do Estado do Rio Grande do Sul, porquanto concessiva de benefício 
fiscal de ICMS sem antecedente deliberação dos Estados e do Distrito 
Federal, caracterizando hipótese típica de exoneração conducente à 
guerra fiscal em desarmonia com a Constituição Federal de 1988. 6. 
Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado parcialmente 
procedente, conferindo à decisão efeitos ex nunc, a partir da publicação 
da ata deste julgamento (art. 27 da Lei nº 9.868/99).”

Sendo assim, a Proposição está complementando a legislação 
federal, bem como cumprindo o que determina a Magna Carta quando 
prevê aos 3 (três) entes federados a proteção a pessoa com deficiência, 
também está prestigiando o princípio da dignidade da pessoa humana 
que é um fundamento da República Federativa do Brasil e base de um 
Estado Democrático de Direito.

Sucede que o Projeto precisa de reparos para não ferir o princípio 
federativo e invadir a esfera de competência legislativa da União, no 
tocante regime geral da previdência social que estabelece o prazo de 90 
dias, na forma do substitutivo em anexo onde aproveitaremos uma parte 
do Projeto de Lei nº 523/2021.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 449/2021, nos termos do substitutivo, em anexo, com aproveitamento 
de parte do Projeto de Lei nº 523/2021.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 449/2021, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 11 de maio de 2022.
  
Presidente: Deputado Ariston Sousa 
Relator: Deputado Prof Marco Aurélio                                              
                                                                                                     
Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                       
Deputado Wellington do Curso                                             

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 449/2021
Dispõe sobre o prazo do laudo 

médico pericial que atesta deficiências 
irreversíveis no âmbito do Estado do 
Maranhão

Art. 1º – O laudo médico pericial que ateste deficiências físicas, 
mentais e/ou intelectuais de caráter irreversível terão validade por 
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tempo indeterminado no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo Único: O prazo indeterminado do laudo médico 
pericial que trata o caput deste artigo será válido para todos os serviços 
públicos e benefícios que exijam comprovação da deficiência para 
concessão, ressalvada a legislação federal e municipal sobre o assunto.

Art. 2º –  O laudo de que trata o art. 1º desta Lei deverá conter 
obrigatoriamente: o nome completo da pessoa com deficiência; o 
nome social da pessoa com deficiência, quando utilizar; a natureza 
da deficiência; a  descrição pormenorizada do impedimento de longo 
prazo;  a informação acerca do uso órtese ou prótese, quando for o 
caso; o   número de registro no conselho do profissional competente; a 
condição de irreversibilidade da deficiência;  

Art. 3º – As requisições médicas para tratamento e 
acompanhamento das deficiências de trata a presente Lei terão validade 
por tempo indeterminado.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

                                                                                   

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 10 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2022, ÀS 08:30, 
NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
ADRIANO
MÁRCIO HONAISER 
RICARDO RIOS
WENDELL LAGES
PROFESSOR MARCO AURÉLIO

WELLINGTON DO CURSO
                                               
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 173/2022 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA 

Nº 381/2022, que Dispõe sobre a criação de Organizações Policiais Mi-
litares no âmbito da Polícia Militar do Estado do Maranhão, altera a Lei 
nº 8.591, de 27 de abril de 2007, a Lei  nº 8.507, de 16 de novembro de 
2006 e a Lei nº 11.667, de 12 de abril de 2022 (Medida Provisória nº 
379, de 11 de março de 2022) . 

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 207/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA  Nº 123/2022 ( PARECER EM REDAÇÃO FINAL ), 
que Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, públicos a proceder 
ao registro e a comunicação imediata de recém-nascidos com Síndrome 
de Down às instituições e associações especializadas que desenvolvem 
atividades com pessoas com deficiência no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 208/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 152/2022 ( PARECER EM REDAÇÃO FINAL ), 
que Dispõe e sobre a concessão de gratuidade de entrada nos estádios, 
ginásios esportivos, parques aquáticos do Estado do Maranhão às 
pessoas com síndrome de Down e seu acompanhante.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 209/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

( PARECER EM REDAÇÃO FINAL ) Nº 121/2022, que “Dispõe 
sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do exame de Cariótipo 
nos recém-nascidos com hipótese diagnóstica de síndrome de Down no 
Estado do Maranhão, e dá outras providências

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 210/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI OR-
DINÁRIA Nº 122/2022 ( PARECER EM REDAÇÃO FINAL )  , que 
“Dispõe sobre a obrigatoriedade do exame Ecocardiograma Pediátrico 
nos recém-nascidos com síndrome de Down no Estado do Maranhão”.

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 158/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 100/2022, que Garante ao Ex-jogador de futebol 
profissional o ingresso gratuito nos estádios de futebol de todo o Estado 
do Maranhão em dias de jogos.

AUTORIA: DEPUTADO ROBERTO COSTA  
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 143/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 588/2021, que Dispõe sobre os cartórios divulgarem 
os casos de gratuidade nos serviços notoriais garantidos por Lei, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
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PARECER Nº 146/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 402/2021, que visa dispor sobre a obrigação da prestação 
de socorro aos animais atropelados no Estado do Maranhão, devendo 
o condutor (motociclista, motociclista ou ciclista) arcar com os custos 
relativos ao tratamento veterinário do animal até sua total recuperação

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 189/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 052/2022, que Institui nas Escolas Públicas do Estado do 
Maranhão a realização de seminários, palestras, cursos e/ou atividades 
correlatas de conhecimentos sobre Direito Constitucional e do Consu-
midor.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO 
RELATORIA:  RICARDO RIOS 
DECISÃO: Aprovado pela PREJUDICIALIDADE por una-

nimidade, nos termos do voto do Relator
PARECER Nº 105/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 061/2022, que Dispõe sobre a política de incentivo a 
iniciação da pesquisa científica nas Escolas Públicas da Rede Estadual 
de Ensino do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO 
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 142/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 585/2021, que Dispõe sobre a criação do cadastro 
estadual de profissionais que trabalham ou cuidam de crianças, adoles-
centes, idosos e pessoas com deficiência.

AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS 
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 188/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 417/2021, que Torna obrigatória a presença de guia 
de turismo regional do Maranhão em excursões de turismo realizadas 
no Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANGELISTA
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 190/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 436/2021, que Cria a Política de Saúde di-
recionada aos cuidados e combate as consequências do transtorno de 
ansiedade generalizada e ao transtorno misto ansioso e depressivo

AUTORIA: DEPUTADO WELLNGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO na forma do substitutivo , nos ter-

mos do voto do Relator.
PARECER Nº 196/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 076/2022, que institui o dia estadual das parteiras 
tradicionais, no âmbito do estado do maranhão e dá outras providências

AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 183/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 060/2022, que Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
fornecimento ao consumidor de informações e documentos por parte de 
operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde no caso 
de negativa de cobertura.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO 
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO

DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 
voto do Relator.

PARECER Nº 178/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 144/2022, que Autoriza a Criação do Fundo Estadual 
de incentivo ao esporte.

AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO 
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 177/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 163/2022, que “Dispoe sobre as Práticas Integrativas 
e Complementares em Saúde (PICs) no âmbito do Sistema Unico de 
Saúde (SUS), no Estado do Maranhão

AUTORIA: DEPUTADO ARNALDO MELO 
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 179/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 582/2021, que Concede às doadoras de leite materno 
isenção de pagamento de taxa de inscrição em concurso público e 
vestibular no âmbito do Estado do Maranhão”

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA:  Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 182/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIA Nº 132/2022, que Dispõe sobre o programa de prevenção 
de acidentes com idosos e orientações de primeiro socorros no Estado 
do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO GLAUBERT CUTRIM
RELATORIA:  Deputado MÁRCIO HONAISER 
DECISÃO: Aprovado PELA PREJUDICABILIDADE, nos 

termos do voto do Relator.
PARECER Nº 184/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

ORDINÁRIO Nº 044/2022,  que Proíbe os profissionais de saúde 
e as operadoras de planos de assistência ou seguro à saúde de exigir 
o consentimento de cônjuge ou de companheiro para realizar ou 
autorizar os procedimentos de inserção dos métodos contraceptivos que 
especifica, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 185/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 470/2021, que Cria a obrigatoriedade de solicitação de 
exames laboratoriais para acompanhamento dietoterápico pelo nutricio-
nista no Estado do Maranhão.

AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 186/2022 – Emitido PROJETO DE LEI OR-

DINÁRIA Nº 468/20221, que dispõe sobre o atendimento preferencial 
às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica, e dá outras pro-
vidências.

AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA:  Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
    
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 11 de maio  de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


