
ANO XLIX - Nº 210 - SÃO LUÍS, SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022. EDIÇÃO DE HOJE: 19 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

SUMÁRIO

SESSÃO ORDINÁRIA...................................................................................03
MENSAGEM.........................................................................................03
PROJETO DE LEI.......................................................................................04
REQUERIMENTO..............................................................................04
ATA.......................................................................................................15

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA......................................................................16
RESENHA........................................................................................16
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.............................................................17
OFÍCIOS....................................................................................................18

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

PODEMOS

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

PROGRESSISTA

PSD

Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL) 
3.° Vice-Presidente: Deputado Rildo Amaral (PP) 
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PSD)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (PSB) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PSB) 
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PL) 
4.° Secretário: Deputado Paulo Neto (PSB)

01.        Deputado Ariston Sousa (PSB)
02. Deputado Adelmo Soares (PSB)  
03. Deputada Ana do Gás (Pc do B)     
04. Deputada Andreia Martins Rezende (PSB)
05. Deputado Antônio Pereira (PSB) 
06. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
07.        Deputada Drª Cleide Coutinho (PSB)
08. Deputada Daniella (PSB)
09.        Deputado Duarte Júnior (PSB)

10. Deputado Dr. Yglésio (PSB)
11. Deputado Edson Araújo (PSB)
12. Deputado Othelino Neto (PC do B)
13.        Deputado Paulo Neto (PSB)
14. Deputado Prof. Marco Aurélio (PSB)
15.        Deputado Rafael Leitoa (PSB)
16.        Deputado Ricardo Rios (Pc do B)
17.        Deputado Zé Inácio Lula (PT) 

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Adriano

Líder: Deputado Vinícius Louro

Líder: Deputada Mical Damasceno

Vice-Líder: 

01. Deputado Ciro Neto (PDT)
02. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PDT)
03.        Deputada Detinha (PL)
04.        Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
05. Deputado Hélio Soares (PL)
06.        Deputado Márcio Honaiser (PDT)
07.        Deputado Neto Evangelista (UNIÃO)
08.        Deputado Pará Figueiredo (PL)
09. Deputado Vinícius Louro (PL)
10.        Deputado Wellington do Curso (PSC)

01. Deputado Fábio Macedo (Podemos)

01.        Deputado Arnaldo Melo (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (PP)
03.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PP)
04.        Deputado Fabio Braga (PP) 
05.        Deputada Profª Socorro Waquim (PP)
06. Deputado Rildo Amaral (PP)01.        Deputado César Pires (PSD)

02.        Deputado Pastor Cavalcante (PSD)
03.        Deputado Edivaldo Holanda (PSD) 
04.        Deputada Mical Damasceno (PSD)

01.       Deputado Adriano (PV)
02.       Deputada Betel Gomes (MDB)
03.       Deputado Roberto Costa (MDB)
04.       Deputado Wendell Lages (PV)

Deputado Rafael Leitoa

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA



  2       SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE:

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares
Deputado Jota Pinto
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputada Betel Gomes

Titulares
Deputado Helio Soares
Deputada Betel Gomes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputada Mical Damasceno

Titulares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Leonardo Sá
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Daniella
Deputada Betel Gomes
Deputado Pastor Cavalcante

Titulares
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios 
Deputado Ariston
Deputado Wendell Lages
Deputada Helena Duailibe

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

Titulares Suplentes

Titulares
Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Betel Gomes
Deputado Carlinhos Florêncio

Titulares
Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Titulares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

Titulares
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Ciro Neto
Deputada Ana do Gás
Deputado Adelmo Soares
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

Suplentes
Deputado Vinicius Louro
Deputado Helio Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

Suplentes
Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ariston 
Deputado Antonio Pereira
Deputada Betel Gomes
Deputada Prof. Socorro Waquim

Suplentes
Deputada Helena Duailibe
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Junior
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Fabio Macedo
Deputado Jota Pinto
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Pastor Cavalcante

Suplentes
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Edson Araújo
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputada Mical Damasceno

Suplentes
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Daniella
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adriano
Deputado Jota Pinto

Suplentes
Deputado Vinícius Louro
Deputada Ana do Gás
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

Suplentes
Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages
Deputada Daniella

Suplentes
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Ana do Gás
Deputada Betel Gomes
Deputado Ricardo Rios

Suplentes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ciro Neto 
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Edson Araújo
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputado Ricardo Rios

Suplentes
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Leonardo Sá
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Ricardo Rios 
Deputado Adriano
Deputado Leonardo Sá

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                            SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022 3

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Neto Evan-

gelista.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Cou-
tinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, 
Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro 
Waquim, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Antônio 
Pereira, Ciro Neto, Daniella, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza 
Hortegal, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honai-
ser, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Mar-
co Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo 
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto 
bíblico.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 071 /2022
São Luís, 08 de novembro de 2022.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e o art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por 
vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 333/2022, que dis-
põe sobre a concessão de Vantagem Pessoal a Servidores do Quadro de 
Pessoal Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,
CARLOS BRANDÃO

Governador do Estado do Maranhão

Veto Integral ao Projeto de Lei nº 333/2022, que dispõe sobre 
a concessão de Vantagem Pessoal a Servidores do Quadro de Pessoal 
Permanente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem art. 47, caput, e o art. 
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei 
nº 333/2022.

RAZÕES DO VETO

Cuida-se de projeto de lei que dispõe sobre a concessão de Vanta-
gem Pessoal a Servidores do Quadro de Pessoal Permanente da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão. De acordo com a proposta 
legislativa, os ocupantes do cargo de Auxiliar Legislativo Operacional 
- Especialidade Motorista, passarão a perceber, além de seus vencimen-
tos, parcela remuneratória denominada Vantagem Pessoal Nominal-
mente Identificável (VPNI).

Nos termos do art. 1º (parágrafo único) e art. 2º do Projeto de 
Lei nº 333/2022, a referida parcela será considerada para cálculo de 
Adicional por Tempo de Serviço, Gratificação Técnica, para cálculo de 
quaisquer vantagens ou descontos que tomem por referência o venci-
mento-base, além de ser consideradas para cálculo de proventos de apo-
sentadoria e pensão amparadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional nº 
41, de 10 de dezembro de 2003.

Na prática, a proposta legislativa promoverá o aumento da remu-
neração dos servidores ocupantes do cargo de Auxiliar Legislativo Ope-
racional - Especialidade Motorista, na medida em que passarão a perce-
ber “a diferença das tabelas de vencimento dos cargos de nível médio 
de Assistente Administrativo, com tabelas de vencimento dos cargos de 
nível fundamental de Auxiliar Legislativo Operacional” sob a denomi-
nação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI).

A despesa pública consiste no conjunto dos dispêndios das pes-
soas jurídicas de direito público necessários ao funcionamento de seus 
respectivos serviços, bem como a aplicação de certa quantia em dinhei-
ro por parte do agente público competente, dentro duma autorização 
legislativa, para consecução do interesse público.

O sistema orçamentário brasileiro é regido pelo princípio da lega-
lidade, a partir do qual se pode qualificar a despesa pública como “todo 
dispêndio previsto no orçamento”.

A despesa para que esteja em conformidade com o ordenamento 
jurídico brasileiro precisa, indispensavelmente, de prévia dotação orça-
mentária. A assunção de encargos financeiros depende, além da efetiva 
existência do recurso financeiro, de previsão nas leis orçamentárias.

A proposta legislativa em comento não veio acompanhada dos 
documentos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 16), o 
que seria de extrema importância visto que a criação de despesa em 
desconformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 (art. 21) im-
plicaria a própria nulidade do ato de criação da verba remuneratória 
pretendida que, na forma do parágrafo único do art. 1º e do art. 2º do 
Projeto de Lei nº 333/2022), também será considerada para cálculo de 
Adicional por Tempo de Serviço, Gratificação Técnica, de quaisquer 
vantagens ou descontos que tomem por referência o vencimento-base e 
de proventos de aposentadoria e pensão.

Há de se registrar que os titulares ocupantes de cargo eletivo 
não podem editar, nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final 
do mandato, o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal 
(art. 21, inciso II e § 1º da LC nº 101/2000). 

Por fim, não é demais frisar que o ano corrente foi marcado pelas 
eleições destinadas à seleção de candidatos para provimento de cargos 
eletivos no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo. Tal contexto, 
exige a observância de normas jurídicas que visam assegurar a igualda-
de de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais, dentre elas, 
a Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997 (Lei das Eleições).

De acordo com o art. 73, inciso V, da Lei nº 9.504/1997, é proi-
bida aos agentes públicos, dentre outras hipóteses, a realização de atos 
que impliquem readaptação de vantagens e/ou aumento salarial, na 
circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse 
dos eleitos, sob pena de nulidade de pleno direito.

Faz-se oportuno registrar que, em momento anterior, o próprio 
Supremo Tribunal Federal deferiu medida cautelar determinando a sus-



  4       SEXTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 4
pensão de leis que durante o período eleitoral concediam vantagens re-
muneratórias para servidores públicos e membros de Poder, em virtude 
da proximidade do pleito eleitoral (nesse sentido: ADI 6000 MC, STF).

A inovação constante da proposta legislativa em comento implica 
readaptação de vantagem, consistindo em alteração do padrão remune-
ratório, o que é vedado no presente momento, ainda que já superados o 
primeiro e o segundo turno das eleições.

Por essa razão, considerando que a sanção é ato político que 
precede o início da vigência de uma proposta legislativa, oponho veto 
integral ao Projeto de Lei nº 333/2022 visto que não foram atendidas 
as disposições do art. 169, § 1º, da Constituição Federal, da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e da Lei Federal nº 9.504/1997.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
opor veto integral ao Projeto de Lei nº 333/2022. 

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE NOVEMBRO DE 2022, 201º DA IN-
DEPENDÊNCIA E 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 447 /2022 

Considera de Utilidade Pública o 
Instituto Educacional Sheknah, e dá ou-
tras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública o Instituto Educacio-
nal Sheknah, com sede e foro na cidade de Raposa, Maranhão. 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 23 de novembro de 2022. - Fábio Braga - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 276 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bacabal  e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Bacabal, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 277 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do requerimento ao Prefeito de  Bacabeira e à Secretária Municipal de 
Educação em Bacabeira, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 278 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bacuri  e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Bacuri, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 279 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bacurituba e à Secretária Municipal de 
Educação em Bacurituba, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 280 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Balsas e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Balsas, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 281 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Barão de Grajaú e à Secretária Municipal 
de Educação em Barão de Grajaú, solicitando esclarecimentos sobre 
os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 282 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Barra do Corda e à Secretária Municipal 
de Educação em Barra do Corda, solicitando esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 283 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Barreirinhas e à Secretária Municipal de 
Educação em Barreirinhas, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 284 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bela Vista do Maranhão e à Secretária 
Municipal de Educação em Bela Vista do Maranhão, solicitando escla-
recimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para 
iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 285 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Belágua e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Belágua, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 287 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Benedito Leite e à Secretária Municipal 
de Educação em Benedito Leite, solicitando esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 288 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bequimão e à Secretária Municipal de 
Educação em Bequimão, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 289 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bernardo do Mearim e à Secretária Muni-
cipal de Educação em Bernardo do Mearim, solicitando esclarecimen-
tos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar 
em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 290 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Boa Vista do Gurupi e à Secretária Munici-
pal de Educação em Boa Vista do Gurupi, solicitando esclarecimentos 
sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 
2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 291 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bom Jardim e à Secretária Municipal de 
Educação em Bom Jardim, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 292 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bom Jesus das Selvas e à Secretária Muni-
cipal de Educação em Bom Jesus das Selvas, solicitando esclarecimen-
tos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar 
em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 293 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Bom Lugar e à Secretária Municipal de 
Educação em Bom Lugar, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
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TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 294 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Brejo e à Secretária Municipal de Educa-
ção em Brejo, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do rateio 
do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 295 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Brejo de Areia Corda e à Secretária Muni-
cipal de Educação em Brejo de Areia, solicitando esclarecimentos so-
bre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 296 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Buriti Bravo e à Secretária Municipal de 
Educação em Buriti Bravo, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 297 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Buriti e à Secretária Municipal de Educa-
ção em Buriti, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do rateio 
do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 298 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Buriticupu e à Secretária Municipal de 
Educação em Buriticupu, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 299 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do requerimento ao Prefeito de  Buritirana e à Secretária Municipal de 
Educação em Buritirana, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 300 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Cachoeira Grande e à Secretária Municipal 
de Educação em Cachoeira Grande, solicitando esclarecimentos sobre 
os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 301 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Cajapio  e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Cajapio, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 302 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de Cajari e à Secretária Municipal de Educa-
ção em Cajari, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do ra-
teio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 303 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do requerimento ao Prefeito de Campestre do Maranhão e à Secretária 
Municipal de Educação em Campestre do Maranhão, solicitando escla-
recimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para 
iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 304 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Cândido Mendes e à Secretária Municipal 
de Educação em Cândido Mendes, solicitando esclarecimentos sobre 
os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 305 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Cantanhede e à Secretária Municipal de 
Educação em Cantanhede, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 306 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito Capinzal do Norte e à Secretária Municipal de 
Educação em Capinzal do Norte, solicitando esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 307 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Carolina  e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Carolina , solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 308 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Carutapera e à Secretária Municipal de 
Educação em Carutapera, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 309 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Caxias e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Caxias, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 310 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Cedral e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Cedral, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 311 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Central do Maranhão e à Secretária Muni-
cipal de Educação em Central do Maranhão, solicitando esclarecimen-
tos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar 
em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 312 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Centro do Guilherme e à Secretária Muni-
cipal de Educação em Centro do Guilherme, solicitando esclarecimen-
tos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar 
em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 313 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Centro Novo do Maranhão e à Secretá-
ria Municipal de Educação em Centro Novo do Maranhão, solicitando 
esclarecimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto 
para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
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TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 314 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Chapadinha e à Secretária Municipal de 
Educação em Chapadinha, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 315 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do requerimento ao Prefeito de Cidelândia e à Secretária Municipal de 
Educação em Cidelândia, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 316 / 2022

Recurso contra apreciação, na Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, do Projeto de Lei nº 077/2022, de minha autoria. 

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento Interno 
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja 
submetido ao Plenário o Parecer nº 305/2022 oriundo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao Projeto de Lei Or-
dinária nº 077/2022, tendo como Relator o Deputado Márcio Honaiser, 
que rejeita a Proposição de minha autoria, que dispõe sobre a alteração 
da redação da Lei nº 11.650, de 03 de fevereiro de 2022, que estabelece 
as Diretrizes do Programa de Reconhecimento e Capacitação das Par-
teiras Tradicionais do Estado do Maranhão, e dá outras providências, 
alegando possuir vício de constitucionalidade, conforme publicado no 
Diário da Assembleia Legislativa do Maranhão em 22/11/2022, página 
5.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 22 de novembro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO Nº 317 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Codó e à Secretária Municipal de Educa-
ção em Codó, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do rateio 
do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 318 /2022

Senhor Presidente,

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Coelho Neto e à Secretária Municipal de 
Educação em Coelho Neto, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 319 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Colinas e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Colinas, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 320 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Colinas e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Colinas, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 321 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Coroatá e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Coroatá, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 322 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Cururupu e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Cururupu, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 323 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Davinopolis e à Secretária Municipal de 
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Educação em Davinopolis, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 324 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Dom Pedro e à Secretária Municipal de 
Educação em Dom Pedro, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 325 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Duque Bacelar  e à Secretária Municipal 
de Educação em Duque Bacelar, solicitando esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 326 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Esperantinópolis e à Secretária Municipal 
de Educação em Esperantinópolis, solicitando esclarecimentos sobre 
os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 327 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Estreito  e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Estreito, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 328 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Feira Nova do Maranhão e à Secretária 
Municipal de Educação em Feira Nova do Maranhão, solicitando escla-
recimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para 

iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 329 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Fernando Falcão e à Secretária Municipal 
de Educação em Fernando Falcão, solicitando esclarecimentos sobre 
os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 330 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Formosa da Serra Negra e à Secretária 
Municipal de Educação em Formosa da Serra Negra, solicitando escla-
recimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para 
iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 331 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Fortaleza dos Nogueiras e à Secretária 
Municipal de Educação em Fortaleza dos Nogueiras, solicitando escla-
recimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para 
iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 332 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Fortuna e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Fortuna, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 333 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Godofredo Viana  e à Secretária Municipal 
de Educação em Godofredo Viana, solicitando esclarecimentos sobre 
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os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 334 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Gonçalves Dias  e à Secretária Municipal 
de Educação em Gonçalves Dias, solicitando esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 335 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Governador Archer e à Secretária Muni-
cipal de Educação em Governador Archer, solicitando esclarecimentos 
sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 
2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 336 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Governador Edison Lobão e à Secretá-
ria Municipal de Educação em Governador Edison Lobão, solicitando 
esclarecimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto 
para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 337 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de Governador Eugênio Barros  e à Secretária 
Municipal de Educação em Governador Eugênio Barros, solicitando 
esclarecimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto 
para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 338 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Governador Luiz Rocha  e à Secretária 

Municipal de Educação em Governador Luiz Rocha, solicitando escla-
recimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para 
iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 339 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Governador Newton Bello  e à Secretá-
ria Municipal de Educação em Governador Newton Bello, solicitando 
esclarecimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto 
para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 340 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Governador Nunes Freire e à Secretária 
Municipal de Educação em Governador Nunes Freire, solicitando es-
clarecimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto 
para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 341 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Graça Aranha e à Secretária Municipal 
de Educação em Graça Aranha, solicitando esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 342 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Grajaú e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Grajaú, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 343 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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requerimento ao Prefeito de  Guimarães e à Secretária Municipal de 
Educação em Guimarães, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 344 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do requerimento ao Prefeito de  Humberto de Campos e à Secretária 
Municipal de Educação em Humberto de Campos, solicitando escla-
recimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para 
iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 345 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Icatu e à Secretária Municipal de Educa-
ção em Icatu, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do rateio 
do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 346 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Igarapé do Meio e à Secretária Municipal 
de Educação em Igarapé do Meio, solicitando esclarecimentos sobre 
os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 347 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Igarapé Grande e à Secretária Municipal 
de Educação em Igarapé Grande, solicitando esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 348 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de   Imperatriz e à Secretária Municipal de 

Educação em  Imperatriz, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 349 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Itaipava do Grajaú e à Secretária Munici-
pal de Educação em Itaipava do Grajaú, solicitando esclarecimentos 
sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 
2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 350 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Itapecuru Mirim e à Secretária Municipal 
de Educação em Itapecuru Mirim, solicitando esclarecimentos sobre 
os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 351 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Itinga do Maranhão e à Secretária Munici-
pal de Educação em Itinga do Maranhão, solicitando esclarecimentos 
sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 
2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 352 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Jatobá e à Secretária Municipal de Educa-
ção em Jatobá, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do ra-
teio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 353 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Jenipapo dos Vieiras e à Secretária Muni-
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cipal de Educação em Jenipapo dos Vieiras, solicitando esclarecimen-
tos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar 
em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 354 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  João Lisboa e à Secretária Municipal de 
Educação em João Lisboa, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 355 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do requerimento ao Prefeito de Joselândia e à Secretária Municipal de 
Educação em Joselândia, solicitando esclarecimentos sobre os deta-
lhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 356 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Junco do Maranhão e à Secretária Munici-
pal de Educação em Junco do Maranhão, solicitando esclarecimentos 
sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 
2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 357 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Lago do Junco e à Secretária Municipal 
de Educação em Lago do Junco, solicitando esclarecimentos sobre os 
detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 358 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do requerimento ao Prefeito de  Milagres do Maranhão e à Secretária 

Municipal de Educação em Milagres do Maranhão, solicitando escla-
recimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para 
iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 359 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Mirador e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Mirador, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 360 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Miranda do Norte e à Secretária Municipal 
de Educação em Miranda do Norte, solicitando esclarecimentos sobre 
os detalhes do rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 361 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Mirinzal  e à Secretária Municipal de Edu-
cação em Mirinzal, solicitando esclarecimentos sobre os detalhes do 
rateio do FUNDEF previsto para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 362 /2022

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

queiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
requerimento ao Prefeito de  Olinda Nova do Maranhão e à Secretá-
ria Municipal de Educação em Olinda Nova do Maranhão, solicitando 
esclarecimentos sobre os detalhes do rateio do FUNDEF previsto 
para iniciar em 2023.

Assembleia Legislativa, 10 de novembro de 2022. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
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PAULO NETO - Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Bom dia a todos! Que Deus seja louvado, que 
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre 
a sua população. Senhor Presidente, mais uma vez, faço destaque da 
nossa luta, na Assembleia Legislativa, em defesa dos aprovados em 
concursos públicos. Nós apresentamos uma emenda ao Orçamento de 
2023, porque é uma previsão legal da nomeação de apenas 300 novos 
policiais em 2023. Nós fizemos uma emenda ao Orçamento para que 
o governo do Estado possa nomear 1.100 aprovados que ainda restam 
do último concurso. Então, a nossa luta pela nomeação dos aprovado, 
dos remanescentes e dos sub judice da Polícia Militar do Estado do 
Maranhão, Polícia Civil, Iprev, Aged, Detran, Procon, enfim, de todos 
os aprovados no último concurso. Além disso, solicitamos também ao 
governo do Estado para que possa limpar essa pauta, para que possa 
nomear todos os aprovados na gestão do ex-governador Flávio Dino 
e para que possa realizar novos concursos. Há possibilidade sim, tem 
recursos sim e podem ser feitos novos concursos para a Polícia Militar, 
para a Polícia Civil e para os demais órgãos no Estado do Maranhão 
em detrimento da grande quantidade de cargos comissionados que 
nós temos no Estado do Maranhão. Acreditamos que uma nova gestão 
possa ser diferente. Nomeação já. Senhor Presidente, quero destacar 
uma reunião que tivemos, ontem, no Palácio dos Leões. Pela terceira 
vez, em oito anos, estivemos no Palácio dos Leões e fomos muito 
recebidos pelo amigo e ex-prefeito da cidade de Imperatriz, Sebastião 
Madeira, e pelo ex-deputado estadual Rubens Pereira. Fomos muito 
bem atendidos. Levamos as nossas pautas ao governo do Estado do 
Maranhão, as nossas lutas em defesa do povo do Estado Maranhão. Eu 
abro esse espaço para fazer essa abertura de diálogo com o governo do 
Estado. Pela primeira vez, com o mandato independente do Deputado 
Wellington, mandato em defesa da população. Deixei bem claro o 
meu posicionamento nos últimos oito anos de oposição ao governo 
Flávio Dino. Não à pessoa de Flávio, não ao CPF Flávio Dino, mas 
ao modelo de gestão. Acreditamos que possa ser diferente na gestão 
de Brandão, e fomos levar as nossas impressões, as nossas solicitações 
para a melhoria do governo do Estado do Maranhão. Aí depositamos 
as nossas confianças para que possa ter uma gestão diferente da gestão 
desastrosa que foi a gestão do ex-governador Flávio Dino. E do nosso 
posicionamento. Não posso ser da base do governo, até porque era 
vice do ex-governador Flávio Dino. Dando continuidade, esperamos as 
melhorias que possam acontecer, mas vamos dar um tempo de crédito 
para que o Governador Brandão possa dar as suas impressões a sua 
gestão e mostre que seja realmente diferente do ex-governador Flávio 
Dino. Não temos a definição ainda de oposição ao Governo do Estado, 
mas a nossa independência do mandato e na Assembleia Legislativa 
vai continuar, estamos aguardando os próximos passos do Governo 
do Estado para que possamos declarar o nosso posicionamento na 
Assembleia Legislativa do Estado Maranhão. Não fazemos oposição 
só por oposição, pelo contrário, nós fiscalizamos, nós cobramos porque 
nós temos um único objetivo na Assembleia Legislativa de Estado 
Maranhão e temos um dono do mandato que é o povo, que é a população 
do Estado do Maranhão e a esse eu devo respeito, devo consideração e 
principalmente satisfação das nossas ações diárias, então o trabalho vai 
continuar, a fiscalização de cobrança para que tenhamos um Maranhão 
melhor, todos os dias, nós acreditamos e lutamos por um Maranhão 
melhor. Então que Deus abençoe a todos! Senhor Presidente, hoje, 
estreia da seleção brasileira, nosso doutor Yglésio, presidente do Moto 
Clube, estreia hoje da Seleção Brasileira, todo Brasil unido em torno 
do hexa campeonato e acreditamos que hoje sairemos vitoriosos, na 
próxima segunda-feira também, na próxima sexta-feira, dia dois, vamos 
avançar para as oitavas, quarta de final, semifinal e dia dezoito um dia 
após a nossa diplomação dia 17 de dezembro, dia 17, um dia festivo 
diplomação de todos eleitos, em 2022 e dia 18 vamos comemorar a 
vitória do Brasil com qualquer outra equipe que esteja também na 
final com o Brasil, uma grande festa dia 17 e dia 18, nós acreditamos, 
nós cremos nisso com muito otimismo estamos aí hoje com vibrações 

positivas, em toda São Luís, em todo o Estado de Maranhão e no Brasil 
e emanando até o Qatar para que o Brasil possa ser vitorioso hoje 
nessa disputa da Copa do Mundo no Qatar. Então, que Deus abençoe 
a todos, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do 
Maranhão, sobre a sua população. E a nossa luta, também, pelo futebol 
maranhense, nos últimos oito anos, temos tratado desse assunto, 
assinamos a CPI do Esporte, a CPI do Futebol e a luta permanente. 
Temos um guerreiro na Assembleia Legislativa, Deputado Yglésio, 
que sofre muitos questionamentos com relação ao seu posicionamento, 
mas continue firme, com certeza, teremos resultados positivos no 
Moto Club, nos próximos anos, graças à sua determinação e a forma 
como tem conduzido os trabalhos, lá no Moto Club, mesmo com todos 
os questionamentos. Nosso amigo também Presidente do Sampaio 
Corrêa, nosso grande amigo Sérgio Frota e os times do Maranhão 
Moto, Sampaio, Maranhão, todos os times do Maranhão que possam 
ter recursos, apoio por parte do Governo do Estado e depositamos a 
confiança para que a gestão de Carlos Brandão seja diferente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Liberem o som do deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Muito obrigado, Paulo Neto. Paulo Neto, ontem, estava sentado na 
cadeira de Presidente e, gentilmente, cedi a Vossa Excelência, hoje da 
mesma forma. Carinho de duas legislaturas ao seu lado, V. Ex.ª não 
disputou a eleição, não foi para a reeleição e nós temos um carinho 
muito grande com V. Ex.ª nesta Casa e eu de forma muito respeitosa 
a todos os deputados, na primeira legislatura, na segunda legislatura, 
e quem me conhece sabe disso, eu nunca fui a nenhum gabinete para 
fofocar, futricar, fuxicar, para prejudicar ninguém, eu sou um homem 
muito correto, muito sério nas coisas que eu faço, os gabinetes que eu 
andei na Assembleia Legislativa, até hoje, somente do Deputado César 
Pires, várias vezes, um grande amigo; na presidência do Presidente 
Othelino; fui também, acho, que ao do Deputado Yglésio, duas vezes; 
também ao do Deputado Adriano. Sou muito correto nas coisas que 
eu faço, nos meus posicionamentos, na minha postura, tenho um 
respeito muito grande por todos os parlamentares. Nas minhas ações, 
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, respeito a todos. 
Como já falei, eu tenho orgulho de ser deputado, não tenho vergonha 
de ser deputado, tenho orgulho de ser deputado e trato a Assembleia 
Legislativa, o Parlamento, o mandato com muita seriedade, com muita 
responsabilidade, sem nunca ter faltado, sem nunca ter chegado atrasado. 
Eu faço isso com muito, muito, muito, muito respeito à população do 
Estado do Maranhão. E é por isso que, todos os dias, eu agradeço a Deus a 
oportunidade de representar o povo do Maranhão pelo terceiro mandato 
consecutivo, sem sangue na política, sem sobrenome na política, criado 
sem pai. Meu pai me abandonou eu tinha sete meses de nascido, criado 
por mãe solteira, uma mãe maravilhosa que me deu ensinamentos, 
atributos e valores. Com certeza, esse mandato, Dona lracema de Castro 
Bezerra, deve-se muito aos seus ensinamentos. A vida foi muito dura 
com a senhora. Se a vida foi muito dura comigo, foi muito mais dura 
com a senhora, que teve que dar suas duas filhas mais velhas porque 
não teve condições de criá-las. E eu tenho um respeito muito grande 
pela minha mãe, eu a valorizo, eu a amo e eu externo sempre que eu 
tenho oportunidade. Dia 17 de dezembro, seremos diplomados, será 
o meu terceiro diploma de deputado estadual, orgulhosamente. Muito 
orgulhoso de ser deputado estadual. Muito orgulhoso de representar 
a população do Estado do Maranhão e, principalmente, com uma 
eleição muito difícil como foi a eleição de 2022. Com votos limpos, 
com votos conscientes, sem nenhum prefeito, sem nenhum vereador, 
sem lideranças, sem cabos eleitorais. Tive votos da população, votos 
de alunos, de ex-alunos, de professores, de policiais, de servidores 
públicos. Eu tenho muito orgulho, muito orgulho mesmo, e tem que me 
engolir, tem que me engolir, são votos meus, votos conquistados, votos 
fruto do trabalho, e é por isso que, quando tive a oportunidade durante 
entrevista na TV Mirante, já coloquei o meu nome à disposição para 
disputar a Prefeitura de São Luís, muito mais amadurecido, muito mais, 
vamos dizer, preparado, porque o atual prefeito está preparado, e tem 
deixado a desejar, mas muito mais amadurecido. Com um ano e meio de 
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deputado estadual, disputei a Prefeitura de São Luís, cheguei a 32% das 
intenções de votos, perdi para mim mesmo num debate. Eu tenho esse 
reconhecimento. Em 2020, era pré-candidato a prefeito de São Luís, 
estava com dois dígitos, empatado tecnicamente algumas vezes com o 
deputado Duarte Júnior, algumas vezes em segundo, outras vezes em 
terceiro, e eu fui covardemente retirado da disputa da Prefeitura de São 
Luís. Covardemente, retirado da disputa da Prefeitura de São Luís! Mas 
é um sonho que eu acalento, um sonho que também acalenta a população 
de São Luís. Prova disso, na capital, e votos sem dinheiro público, voto 
sem tempo de televisão, sem aparecer uma vez na televisão. Então, uma 
eleição muito difícil. Eu só tenho a agradecer a Deus, muito obrigado, 
meu Deus, muito obrigada, meu Deus, muito obrigado. Mas, Deputado 
Wellington fala isso e essa gratidão, eu tenho gratidão a Deus e à 
população do Estado do Maranhão, e muito orgulho de ser deputado. 
Muitas amizades que fiz aqui, Mileninha, minha jornalista preciosa, TV 
Assembleia, o Cerimonial, minha chefinha, Stefany, Gabinete Militar, 
Coronel Jinkings, gabinete, imprensa, hoje João Cutrim, meu amigo 
muito antes de ser político, João Cutrim, em 2008, eu ia ser candidato a 
vereador, em 2008, eu abri mão da candidatura, em 2008, pelo PSDB, 
para apoiar o vereador Lisboa que era professor do Curso Wellington, 
desprovido totalmente de vaidade, naquele momento, e eu desisti de 
disputar a Prefeitura, a vereador de São Luís, em 2008, e conheci João 
Cutrim, naquele momento, e tenho um carinho e respeito muito grande, 
os maiores jornalistas do estado do Maranhão, João Cutrim, nunca foi 
oportunista, nunca foi aproveitador, nunca foi interesseiro, nunca me 
prejudicou, nunca me atrapalhou, e eu tenho um carinho muito grande 
por você, João Cutrim, muito grande mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Obrigado, meu sempre Presidente Arnaldo Melo, um lorde, já viajamos 
juntos, em outras oportunidades, e tanto V.Ex.ª., como a sua esposa e suas 
filhas, na primeira legislatura estive aqui com a sua filha, uma pessoa 
maravilhosa que eu a encontrei no Hospital Aldenora Bello, fazendo 
trabalho voluntário como médico no Hospital Aldenora Bello, eu tenho 
um carinho muito especial pela Nina, uma médica, uma ex-parlamentar 
que eu tenho um carinho especial, e V. EXª, não tive oportunidade de 
tê-lo como Presidente da Assembleia, mas eu sempre chamo de meu 
Presidente, V. Exª, sabe disso, eu sempre o tenho como Presidente, 
uma vez Presidente, sempre Presidente, ex-governador do Estado. Neto 
Evangelista, que eu não pude disputar a Prefeitura de São Luís e fui 
para as ruas junto com o Neto Evangelista, e totalmente desprovido, 
Neto sabe, de totalmente desprovido de vaidade, eu fiz campanha como 
se fosse para mim, eu fui para as ruas, muitos questionaram como 
eu fazia aquilo para Neto, mas eu fiz com muito carinho, com muito 
denoto, com muita responsabilidade, percorri as ruas de São Luís ao 
lado do Neto Evangelista, grande Fábio Braga, carinho muito especial 
por você, um amigo, sua esposa muito carinhosa comigo, eu tenho 
um carinho muito grande por Vossa Excelência, te amo de coração, 
ouviu? Você é muito precioso, muito especial para mim, nunca vou te 
esquecer. Muito, muito, muito, muito especial. Te amo de coração, meu 
príncipe, meu amigo Fábio Braga. Zé Inácio do PT, sempre respeitei 
o PT , Dilma e Lula por você, e nunca escondi isso, todo mundo sabe 
disso. Há poucos dias, tive embates nesta Casa com o vice-governador 
do Estado eleito, Felipe Camarão, e falei disso que eu sempre respeitei, 
eu procurei evitar disputa, debate acalorado em respeito a um grande 
amigo, foi um dos primeiros que eu me reuni na Assembleia Legislativa 
para discutir sobre Bloco, sobre Mesa e a gente sempre se deu muito 
bem, eu tenho um carinho muito grande, muito especial por Zé Inácio, 
já o conhecia antes de ser deputado, e a gente passou oito anos juntos 
nesta Casa, eu tenho um carinho muito grande. Paulo Neto, já falei, 
meu amigo sempre deputado, eu tenho um... Yglésio meu amigo 
médico, já o conhecia muito antes de ser deputado, já acompanhava 
o seu trabalho também, e estamos juntos para a próxima legislatura. 
Paulinho, nossas viagens, né Paulinho, e meu amigo, meu irmão, que a 
vida me deu aqui na Assembleia Legislativa, grande Bráulio Martins, 
desculpe as brincadeiras, alguns excessos, alguns exageros nas viagens 

também como aquela de São Paulo, quase perdi o voo, e eu tive que 
exagerar que era para meu príncipe não perder o voo, Bandeira, a todos 
da Mesa, grande Lisboa, um dos maiores fotógrafos do Brasil, a todos 
vocês nosso cordial, Taquigrafia, cinegrafistas, fotógrafos, a todos da 
Assembleia, a todos, todos, sem exceção. Que Deus abençoe a todos 
vocês. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Deputado Zé Inácio. 

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente Paulo Neto, deputados que se encontram 
ainda aqui no Plenário, galeria, imprensa. Subo mais uma vez a esta 
tribuna, desta vez para falar da ação a que foi dada entrada pelo PL, 
Partido Liberal, junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Antes, aproveito 
para destacar as referências feitas pelo Deputado Wellington, que é 
um deputado também por quem eu tenho muito apreço, um grande 
deputado que este Parlamento tem, e parece que o deputado estava 
fazendo uma fala em tom de despedida, mas dá a entender que ele 
estava se despedindo da oposição. Acho que, a partir de agora, ele vai 
fazer parte da base do governo. Ontem, ele foi muito bem recebido no 
Palácio dos Leões. Seja bem-vindo à base do nosso Governador Carlos 
Brandão. Ah, desculpa. O Wellington é um grande deputado e, nesses 
anos todos, fez um grande trabalho sendo uma das vozes atuantes da 
oposição neste Parlamento. Senhores, ia fazer uma referência a essa 
ação do PL, mas deixei para fazer hoje. Eu acho que estava acreditando 
que, com poucos dias, na verdade, com poucas horas, o Ministro 
Alexandre de Moraes ia se manifestar como assim o fez. Primeiro o PL 
entra com uma ação questionando o resultado das eleições em primeiro 
turno, alegando fraude em 352.125 urnas, o que corresponde a 58% do 
total das urnas que garantiram a vitória do Presidente Lula. O grande 
questionamento é: por que o PL faz o questionamento, a impugnação 
das urnas só do segundo turno e não do primeiro turno? Quando nós 
sabemos que o PL foi um dos grandes partidos, no que diz respeito ao 
Parlamento, vencedores nas eleições de primeiro turno, já que elegeu 
99 deputados, 14 senadores. Por uma questão muito de interesse do 
próprio partido, faz questionamento somente com relação ao primeiro 
turno. Eu quero destacar aqui que o Ministro Alexandre de Moraes, 
mais uma vez, acertou quando determinou que, em 24 horas, o PL 
fizesse ou emendasse a petição inicial para também questionar as urnas 
no que diz respeito ao resultado do primeiro turno, porque as urnas 
foram a mesma. E o PL não respondeu no sentido de também questionar 
o segundo turno, o primeiro turno e ficou sob questionamento somente 
o primeiro turno e a intenção do PL, e acho que isso é feito, muito 
mais não só por pura motivação, por motivação própria do presidente 
do partido, mas muito mais por exigência do presidente derrotado 
Bolsonaro, que é exatamente para poder alimentar aqueles que 
continuam ainda nas ruas cometendo ato antidemocrático na frente dos 
quartéis, bloqueando estradas, atuando contra o Estado de Direito. E a 
decisão, ela foi uma decisão muito rápida, muito enérgica e acertada 
na medida que considerou que havia a intenção do partido unicamente 
tumultuar o processo que não quer reconhecer a vitória nas urnas do 
presidente Lula, mas principalmente alimentar uma base de aliados 
para continuar questionando o pleito e assim continuar dando voz ao 
ex-presidente, daqui alguns dias, Bolsonaro. Essa é a única intenção. 
É meramente política, a ação não tem nenhum fundamento jurídico. 
Não foi apresentado provas de tal modo, que a ação foi prontamente 
indeferida e o partido foi condenado a pagar uma multa de mais de vinte 
e dois milhões, não só pagar a multa, mas esse pagamento de multa para 
que ele seja, de fato, cumprido o partido acabou tendo a punição de ter 
o Fundo Partidário bloqueado. Então, a mensagem que trago, a partir 
desse questionamento que está tendo repercussão nacional, é que o PL 
ele tem que reconhecer, perderam a eleição, isso é choro de perdedor, 
mas parece que querem criar um clima de tumulto para querer criar 
problemas na posse do Presidente Lula, no dia 01 de janeiro. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Liberem o som para o nosso deputado, 30 segundos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - É isso, talvez 
a intenção seja essa, tumultuar a posse do Presidente Lula, em 01 
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de janeiro em Brasília, porque o país todo, todos os Estados, várias 
caravanas já estão se mobilizando para irem para posse do Presidente 
Lula, então, felizmente, é isso, é reconhecer a derrota, chorar a derrota 
que isso aí é choro de perdedor, de derrotado e a vida que segue e mais 
uma vez viva a nossa democracia e viva ao Presidente Lula eleito pela 
força e pela vontade do povo brasileiro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Presidente Paulo Neto, Questão de Ordem, deputado Wellington 
do Curso. Deputado Wellington do Curso, Questão de Ordem, por 
gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Concedo a palavra ao deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Presidente, é só porque o deputado Zé Inácio 
de forma respeitosa citou meu nome e só para destacar que, ontem, 
inclusive destaquei, na tribuna da Assembleia, que eu fui convidado 
a ir ao Palácio dos Leões. Ontem, foi a terceira vez. Eu fui duas vezes 
durante a gestão do Ex-governador Flávio Dino, tomei um chá de 
cadeira de sete horas e outro chá de cadeira de nove horas. Totalmente 
um desrespeito ao Parlamento e a um deputado. Quando eu peguei esses 
dois chás de cadeira, eu fiquei me perguntando se era um deputado ou 
um saco de batatas. E eu deixei bem claro que eu era um deputado, não 
era saco de batatas e que, se eu não me respeitasse, se não respeitar o 
Parlamento, ninguém vai nos respeitar. E tem que respeitar esta Casa, 
tem que respeitar o Parlamento. Ontem, eu fui convidado para ir ao 
Palácio, a uma reunião com o Secretário de Articulação Política e com 
o Secretário da Casa Civil, e fui muito bem recebido pelos dois, mas 
deixei bem claro o meu posicionamento, na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, com o final da gestão de seis meses de Brandão 
para o início dos quatro anos do próximo mandato do Governador 
Brandão, o meu posicionamento de independência ao governo do 
Estado e aguardando como será o procedimento da gestão de Brandão, 
para que possa definir qual é a sua posição quanto à independência. 
Mas com relação à base do Governo, é meio complicado até porque 
é continuidade da gestão anterior desastrosa do Ex-governador Flávio 
Dino. Eu acampei e encampei, na tribuna desta Casa, não contra o Ex-
governador Flávio Dino, mas contra um modelo de gestão de perseguir 
deputados, perseguir políticos e destruir o Estado do Maranhão. Prova 
disso é que respondo outro processo. Graças a Deus, já consegui 
arquivar sete. Como é que eu fiscalizo, como é que eu cobro e ainda 
vou ter que prestar esclarecimento? É um verdadeiro absurdo. Eu faço 
com muita responsabilidade e vou continuar firme no meu propósito 
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. eu sou muito 
correto no que eu faço e é por isso que eu abri destaque que ontem fui 
convidado, não escondo nada de ninguém, e fui muito bem recebido 
por interlocutores do Governador Brandão. Prova disso é que eu nunca 
levantei a voz para o Governador Brandão durante todo o tempo, em 18 
anos, que a gestão era do Ex-governador Flávio Dino. A partir de agora, 
começamos a ter uma nova gestão e acreditamos que Brandão possa 
fazer diferente. Senão, fiscalização, cobrança e oposição em nome da 
população do Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO – Com a palavra, o Senhor Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas! Fico muito feliz, Deputado 
Wellington, de tê-lo visto ontem, no Palácio. Sinal de novos tempos, 
sinal de uma administração que, apesar de as pessoas lá fora tentarem 
colocar como continuidade do Flávio Dino, não tem absolutamente 
nada a ver com Flávio Dino. Para quem não viu o Governador Brandão, 
a primeira coisa que ele fez, quando teve notícia de que Hildo Rocha e 
Edilázio, que foram dois deputados que passaram os quatro anos, oito 
anos batendo no Flávio, o Brandão foi para a rede social parabenizar 
pela participação deles, dentro da equipe de transição do ex-condenado 
Lula da Silva, agora Presidente da República. E quando o Deputado 
Zé Inácio, aqui, que eu gosto muito dele, apesar de ser petista, mas 
não tenho nada contra ele, é um cara muito gente boa. Ele sobe aqui 
para fazer piadinha como Barroso fez em relação ao “perdeu, mané”. 

Situações como esta em que ministros do Supremo estão falando esse 
tipo de besteira na rua, a gente tem que fazer a reflexão, que derrota 
e vitória, elas são coisas do dia a dia da vida. Agora assim, perdedor 
é quem perde e não aprende com a derrota, vencedor ele vai perder 
algumas vezes, mas ele vai aprender, eu já perdi várias vezes na vida, 
já perdi, enquanto presidente de clube, já perdi, já tive vitórias e tenho 
certeza que cada uma delas ensinou muito, e tenho certeza que a direita 
aprendeu com essa derrota também. Conseguiu ver aí que toda essa 
orquestração midiática terrorista que levou aí esse clima de terrorismo 
nacional, que, oh, subitamente acabou, orçamento secreto virou 
Emenda de relator, corrupção virou conflito ético, já está sendo tratado 
de outra forma, lá em cima, a gente vê aí uma condescendência da 
Globo o tempo todo com os erros da quadrilha que a gente já sabe que 
vão ser repetidos, não tem diferença nenhuma, não vai ser novidade. 
Vai ser ao contrário, vai ser pior, porque não tinha rede social naquela 
época, um presidente analógico, como o ex-condenado Lula da Silva, 
vai ter a fiscalização, pelo menos, aí de 50, 60 deputados digitais e vai 
ser defenestrado todo o tempo, hoje se fosse eleição, ele já perderia, 
se fosse, hoje, a eleição, Luiz ex-condenado da Silva já não venceria. 
Então assim, vamos ter humildade na vitória, para que a gente possa ter 
reconhecimento nas derrotas, mas olha, subo à tribuna para falar um 
pouquinho de um verdadeiro escândalo que foi hoje apresentado pela 
manhã e por alguns portais, mas eu gosto muito de ler aqui o portal 
Informante, do nosso amigo Lourival Bogéa, ele mostrou aqui um caso, 
olha só, o pós-covid, escândalo na saúde, cidades maranhenses com 
0,14% de casos obtêm 93% da verba pós-covid. Ele fez uma citação, 
aqui em Pedreiras, mostrando que houve apenas 0,14%, dos 34 milhões 
de casos de covid na pandemia, e totalizou 1.1 milhão de atendimentos, 
enquanto o resto do Brasil, todinho, ele notificou 200 mil terapias pós-
pandemia, olha a loucura disso aqui, 0,14% dos casos detiveram 93% 
da verba pós-covid. Eu vou citar um exemplo clássico aqui de gente que 
já andou se insinuando, inclusive a querer presidir essa Casa, e, graças 
a Deus, a gente tem tempo assim, o destino vai mostrando quem tem 
o interesse de vir para cá, para, de fato, presidir uma Casa Legislativa, 
e quem quer vir para roubar, olha só, Belágua e Urbano Santos, aqui, 
população 33.459; Urbano Santos, 81 mil atendimentos pós-covid, 
um milhão e setecentos e cinquenta mil reais de recursos gastos para 
suposto tratamento pós-covid. Belagúa, sete mil e quinhentos e vinte 
e oito, de população, no IBGE, conforme relatório do TCU de 2020, 
cinquenta mil e novecentos e quarenta e oito casos, três milhões de 
reais roubados em Belagúa, Urbano Santos, Pedreiras, um monte de 
municípios do Maranhão, a verdade, esse Maranhão aqui não vai para a 
frente, não é por conta de Governo do Estado, não, é a falta de vergonha 
na cara de um monte de prefeitos que não têm o mínimo descaramento 
de roubar a verba da saúde e não ter um equipamento público, e aí 
o pior, ainda desponta como candidata pretensa a querer comandar a 
Casa Legislativa, em primeiro mandato, crie vergonha na cara, minha 
senhora, aqui não ser presidida por ladrão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Não há Ordem do Dia. Tempo dos Partidos ou Blocos. 
Bloco Parlamentar Independente. Seis minutos, com direito a apartes. 
Deputado Adriano. Ausente. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
23 minutos. Deputado Marco Aurélio. Ausente. Bloco Parlamentar 
Democrático, PDT, PL, PSC, União. Deputado Vinícius Louro. 
Ausente. Progressista. Deputado Arnaldo Melo. Declina. Partido Social 
Democrata. Ausente. Escala de reserva. Podemos. Ausente. 

IV – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PAULO NETO - Não há orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Centésima Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia vinte e três de novembro de dois 
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mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Paulo Neto
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto 

Costa
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso,

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, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte 
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Hélio Soares, 
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, 
Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellin-
gton do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Depu-
tados (as): Ciro Neto, Daniella, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Mace-
do, Glalbert Cutrim, Pará Figueiredo, Ricardo Rios, Vinícius Louro e 
Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíbli-
co e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no 
tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados 
(as): Wellington do Curso e Ana do Gás. Esgotado o tempo regimental 
destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Or-
dem do Dia, constatando que não havia quórum regimental para apre-
ciar a matéria, que ficou transferida para a próxima sessão ordinária. No 
primeiro horário do Grande Expediente, não houve oradores inscritos. 
No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, pronunciaram-se, pelo 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Doutor Yglésio 
e a Deputada Ana do Gás. No Expediente Final, o Deputado Doutor 
Yglésio voltou à tribuna. Nada mais havendo a tratar, o Presidente en-
cerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 24 de novembro de 
2022.  

Deputado Paulo Neto 
Presidente, em exercício

Deputado Roberto Costa
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 054/2021, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.124/2022

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Empresário Ramon Alves de 
Sousa.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Empre-
sário Ramon Alves de Sousa, natural da Cidade de Casa Nova, Estado 
da Bahia. 

Art. 2º A entrega do referido Título, deverá ocorrer em Sessão 
a ser marcada de comum acordo entre o homenageado e esta Augusta 
Casa.

Art. 3º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da 
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-

cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 23 de novembro de 2022. - Deputado 
OTHELINO NETO - Presidente, - Deputada ANDRÉIA MARTINS 
REZENDE - Primeira Secretária, - Deputada CLEIDE COUTINHO - 
Segunda Secretária

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 23 DIAS DO MÊS DE NOVEM-
BRO DE 2022 ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA 
DAS COMISSÕES ‘DEPUTADO LÉO FRANKLIN’ DA ASSEM-
BLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:                                            
Antônio Pereira – Presidente em exercicio
Arnaldo Melo
Hélio Soares
Ana do Gás
                                 
PAUTA DA REUNIÃO
PARECER Nº 001/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 

566/2021, que INSTITUI a Estratégia Permanente de Prevenção, 
Diagnostico Precoce e Informação sobre o Câncer Infanto-Juvenil, 
no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER Nº 002/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 
469/2021, que INSTITUI diretrizes para criação do “Programa de 
Suporte Emocional para crianças e adolescentes nas escolas públi-
cas do Estado do Maranhão”.

AUTORIA: Deputado DR. LEONARDO SÁ
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER Nº 003/2022 – Emitido ao Projeto de Lei nº 
224/2022, que INSTITUI as diretrizes do Programa de Prevenção 
da Saúde de Doença de Endometriose, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATOR: Deputado HÉLIO SOARES
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do Relator.

PARECER Nº 004/2022 – Emitido ao Projeto de Lei Nº 
140/2022, que DISPÕE sobre o incentivo à Prática de Corridas de 
Rua no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado DR. YGLÉSIO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do Relator. 
PARECER Nº 005/2022 – Emitido ao Projeto de Lei Nº 

045/2022, que INSTITUI a Lei de Incentivo, Proteção e Respeito 
aos Ciclistas no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE.
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-
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mos do voto do Relator. 

PARECER Nº 006/2022 – Emitido ao Projeto de Lei Nº 
041/2021, que DETERMINA aos estabelecimentos, que disponibili-
zem de pronto atendimento, o uso obrigatório de aparelho tritura-
dor de agulhas injetáveis.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do Relator. 

PARECER Nº 007/2022 – Emitido ao Projeto de Lei Nº 
191/2022, que VISA dispor sobre o direito do  paciente internado na 
rede de saúde privada que necessite  de transferência inter-hospita-
lar urgente solicite o transporte pelo Corpo de Bombeiros ou pelo 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência em caso de ausência de 
ambulâncias disponíveis.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do Relator. 

PARECER Nº 008/2022 – Emitido ao Projeto de Lei Nº 
441/2021, que INSTITUI a Política Estadual de Conscientização e 
Incentivo á Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, a ser imple-
mentada no âmbito do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATOR: Deputado HÉLIO SOARES
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos ter-

mos do voto do Relator. 

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 25 DE NOVEMBRO de 2022.

Valdenise Dias
Secretária de Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N º 785 DE 21 DE 
NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre normas orçamentá-
rias e financeiras para encerramento do 
exercício financeiro de 2022 e dá outras 
providências.

A  MESA  DIRETORA  DA  ASSEMBLEIA  LEGISLATI-
VA  DO  ESTADO  DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições 
legais e de conformidade com o disposto no Regimento Interno,

RESOLVE
Art. 1º. O empenho de despesa de qualquer natureza e fonte de 

recurso, do corrente exercício, efetuado no Sistema Integrado de Plane-
jamento e Gestão Fiscal - SIGEF, fica limitado ao dia 30 de novembro 
de 2022.

Art. 2º. A liquidação dos empenhos fica limitada ao dia 16 de 
dezembro de 2022.

Parágrafo Único. A Certificação da Despesa, bem como o can-
celamento dos saldos não utilizados obedecerão a data limite estabele-
cida pelo art. 2º desta Resolução.

Art. 3º. A emissão de ordens bancárias fica limitada ao dia 16 de 
dezembro de 2022.

Art. 4º. Em cumprimento ao art. 1º do Decreto Legislativo n.º 
474/2016, os prazos dos atos conforme arts. 1º, 2º e 3º desta Resolução, 
para despesas estabelecidas no Decreto Legislativo n.º 472/2016 ficam 
limitadas ao dia 16 de dezembro de 2022.

Parágrafo Primeiro. Despesas com Diárias a servidores e Par-
lamentares e despesas com Verbas Indenizatórias de Assistência Saúde 
dos Parlamentares estão sujeitas ao cumprimento do prazo estabelecido 
no art. 4º desta Resolução.

Parágrafo Segundo. As despesas previstas no caput deste artigo, 
bem como aquelas decorrentes das Verbas Indenizatórias de Assistên-
cia Saúde dos Parlamentares, que não tiverem seu processamento em 
conformidade com a data prevista, ficarão inscritas em Restos a Pagar 
não Processadas.

Art. 5º. Os valores empenhados e não passíveis de inscrição em 
Restos a Pagar, bem como aqueles que não tiverem manifestação dos 
respectivos fiscais, serão anulados pela Diretoria de Orçamento e Fi-
nanças até a data de 09 de dezembro de 2022.

Parágrafo Único. É vedada a inscrição de Restos a Pagar Não 
Processados de despesas empenhadas cujo saldo de empenho seja igual 
ou inferior a R$ 1.000,00 (hum mil reais), exceto despesas de caráter 
continuado.

Art. 6º. Despesas de contratos vigentes, cujos vencimentos sejam 
posteriores a data de que trata o art. 3º desta Resolução, porém com 
execução ainda do exercício de 2022, terão a referida parcela liquidada 
e paga até a data de 16 de dezembro de 2022, ficando a cargo do Fiscal 
do Contrato a manifestação dos procedimentos administrativos anterio-
res ao prazo do art. 3º desta Resolução.

Parágrafo Primeiro. Os contratos cuja execução se dê em am-
bos os exercícios serão inscritos em Restos a Pagar, salvo solicitação 
por escrito do fiscal, e ciência do Diretor da área, acerca da sua execu-
ção antecipada e/ou necessidade de pagamento ainda em 2022.

Parágrafo Segundo. Contratos ou Atas de Registro de Preço 
cuja execução exceda o exercício financeiro deverão, em conformidade 
com o prazo estabelecido pelo art. 5º desta Resolução bem como com 
Art. 26, inciso XIV da Resolução n.º 955/2018, após verificação e ob-
tenção dos saldos, deverão ter seus procedimentos administrativos ini-
ciados para o empenho do exercício seguinte ainda em 2022, limitado a 
06 de janeiro de 2023.

Art. 7º. Os Restos a Pagar inscritos no exercício de 2022, cujos 
saldos ainda não tenham sido utilizados na sua totalidade, serão cance-
lados em 31 de dezembro de 2022 pelo órgão central gestor do SIGEF – 
SEPLAN, resguardando aqueles cuja sua manutenção seja formalizada 
pelo setor competente, para sua reinscrição no exercício subsequente.

Art. 8º. Nenhum adiantamento poderá ser concedido após o dia 
30 de novembro de 2022, sendo que aqueles concedidos até essa data 
estarão sujeitos a aplicação dos recursos até dia 12 de dezembro de 
2022, ficando sua baixa até 16 de dezembro de 2022, em cumprimento 
ao art. 3º, inciso III da Resolução Administrativa n.º 1051/2009.

Parágrafo Único. Os servidores supridos, cujo prazo de presta-
ção de contas ultrapassar o exercício financeiro, estarão sujeitos a ins-
crição em “Diversos Responsáveis”, haja vista ainda se encontrarem 
com recursos públicos sem a devida comprovação da sua aplicação, 
em cumprimento ao estabelecido pelo art. 3º, inciso IV da Resolução 
Administrativa n.º 1051/2009.

Art. 9º. Excluem-se dos prazos estabelecidos nos arts. 1º, 2º e 3º 
desta Resolução as seguintes despesas:

a) Pessoal e encargos sociais;
b) À conta de receitas próprias, FUNDEG;
c) Aqueles processos que derem entrada na Dire-

toria Financeira até a data especificada aptos a emissão dos atos, 
porém com realização do fato a posteriori;

d) Outras indispensáveis ao funcionamento do 
Legislativo Público Estadual, mediante autorização expressa do 
Presidente da Assembleia Legislativa.

Art. 10. As datas que tratam os arts. 1º, 2º, 3º e 4º desta Resolu-
ção correspondem a entrada do processo na Diretoria de Orçamento e 
Finanças para os respectivos atos inerentes a mesma, devendo, portan-
to, o início dos procedimentos administrativos contemplar a tempestivi-
dade necessária à sua tramitação para o atendimento.

Art. 11. As Diretorias do Poder Legislativo, em conformidade 
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com a Instrução Normativa TCE/MA n.º 12/2005 alterada pela Resolu-
ção TCE/MA n.º 98/2006, de acordo com os parâmetros e forma estabe-
lecidos pela Instrução Normativa TCE/MA n.º 26/2011, encaminharão 
a Diretoria Financeira documentação necessária para compor a Presta-
ção de Contas Anual da Assembleia Legislativa do Maranhão e do Fun-
do Especial Legislativo da Assembleia Legislativa do Maranhão, com 
fixação de prazo de acordo com a especificidade de cada Diretoria, e 
alinhado ao Decreto N.º 37.986 de 10 de novembro de 2022 para Encer-
ramento do Exercício 2022, do Governo do Estado do Maranhão, que 
disciplina a Assembleia Legislativa no seu art. 14 inciso I o envio a Su-
perintendência de Contabilidade da SEPLAN das peças específicas até 
o dia 03 de janeiro de 2023, condicionando a abertura da Execução Or-
çamentária 2023 via SIGEF à sua apresentação, observado o seguinte:

I – 03 de janeiro de 2023 – Diretoria de Administração:
a) Inventário de Material Permanente e Materiais 

de Consumo no SIGA, com emissão de relatórios resumidos;
b) Quadro de reformas e ampliações em bens imó-

veis realizados no exercício;
c) Relação de bens imóveis adquiridos ou construí-

dos no exercício;
d) Relação de bens doados ou recebidos 

em doação, com as devidas especificações do bem e do doador;
e) Relação dos bens móveis adquiridos no exercício;
f) Relação dos serviços terceirizados contratados 

no exercício cujas despesas tenham sido realizadas nas naturezas 
339034 e 339037;

g) Inventário de bens imóveis; e
h) Portarias de designação para conferência de in-

ventário e baixa patrimonial no exercício.
II – 03 de janeiro de 2023 – Comissão de Licitação:
a) Demonstrativo sintético dos procedimentos licita-

tórios realizados no exercício, por modalidade, com as devidas especi-
ficações e Unidades Gestoras.

Parágrafo Único. Os demais Órgão do Poder Legislativo, que 
por força da Instrução Normativa TCE/MA n.º 12/2005 alterada pela 
Resolução TCE/MA n.º 98/2006, de acordo com os parâmetros e forma 
estabelecidos pela Instrução Normativa TCE/MA n.º 26/2011, forem di-
ligenciados pela Diretoria Financeira, conforme prazo estabelecido pela 
mesma, para apresentarem os relatórios de composição da Prestação de 
Contas, deverão fazê-lo tempestivamente e encaminhar a mesma para a 
juntada na respectiva peça.

Art. 12. A Diretoria de Orçamento e Finanças fica autorizada a 
fixar orientações complementares necessárias ao cumprimento desta 
Resolução.

Art. 13. Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, 
suspende os prazos de outras resoluções internas provisoriamente até o 
dia 13 de janeiro de 2023 e revoga as demais disposições em contrário.

PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 21 DE 
NOVEMBRO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA E 134º DA 
REPÚBLICA. - OTHELINO NOVA ALVES NETO - Presidente, - 
GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM - Vice-Presidente, - 
MARIA DEUSDETE LIMA CUNHA RODRIGUES -
 2º Vice-presidente, RILDO DE OLIVEIRA AMARAL - 3º Vice-pre-
sidente, - CÉSAR HENRIQUE SANTOS PIRES - 4º Vice-presidente, 
- ANDREIA LOPES MARTINS REZENDE - 1º Secretário, - CLEIDE 
BARROSO COUTINHO - 2º Secretário, - KARLOS PARABUÇU S. 
FIGUEIREDO DOS ANJOS - 3º Secretário,  - PAULO ROBERTO 
ALMEIDA NETO - 4º Secretário
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