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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 23 / 02 / 2022 – 4ª FEIRA

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 22/02/2021 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 73/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-

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

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 64/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA - MA.

PROJETO DE LEI Nº 65/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA- MA.

PROJETO DE LEI Nº 66/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA TIMOM- MA.

PROJETO DE LEI Nº 67/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA PEDREIRAS- MA.

PROJETO DE LEI Nº 68/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA INSTITUTO PROFESSOR JAIRO MATOS EM SÃO LUÍS.

PROJETO DE LEI Nº 69/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, ESTABELECE A PRIORIDADE DE 
ATENDIMENTO PARA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA E FAMILIAR, NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOS-
SOCIAL E A PREFERÊNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARA-
DORA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, QUANDO 
O DANO FÍSICO NECESSITE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO.

PROJETO DE LEI Nº 70/2022, DE AUTORIA DA DEPUTA-
DA THAÍZA HORTEGA, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO GERAÇÃO SOLIDÁRIA.

PROJETO DE LEI Nº 71/2022, DE AUTORIA DA DEFEN-
SORIA PÚBLICA, ALTERAR O ARTIGO 4º DA LEI Nº 9.503, DE 
21 DE NOVEMBRO DE 2011.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 006 E 
007/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE 
CONCEDE O T´TULO DE CIDADÃO MARANHENSE AOS SE-
NHORES ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR E KLAUBER DE 
ARAÚJO SOUSA AZEVEDO.

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 72/2022, DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 11/202), QUE INSTITUI O ZO-
NEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BIOMA CERRADO 
E SISTEMA COSTEIRO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2022, DE 
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 12/2022), 
QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 20, DE 30 DE JUNHO 
DE 1994, QUE DISPÕE SOBRE A LEI ORGÂNICA DA PROCU-
RADORIA GERAL DO ESTADO, DEFINE SUAS ATRIBUIÇÕES 
E REORGANIZA A CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 061/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 
DE INCENTIVO A INICIAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 062/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, CONCEDENDO DE TÍTULO DE UTI-
LIDADE PÚBLICA AO INSTITUTO EDUCACIONAL BETEL.

PROJETO DE LEI Nº 063/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDA-
DE DE APRESENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE 
DETERMINAÇÃO E CONTROLE DE  AFLATOXINAS EXISTEN-
TES NOS ALIMENTOS QUANDO DESTINADOS AO  CONSUMO 
HUMANO.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 047/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, INSTITUI A “CAMPANHA ESTADUAL DE 
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER E OU-
TRAS DEMÊNCIAS”, INSTITUI O “DIA ESTADUAL DA CONS-
CIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEIMER E OUTRAS 
DEMÊNCIAS” E REVOGA A LEI ESTADUAL Nº 10.271, DE 30 DE 
JUNHO DE 2015.

PROJETO DE LEI Nº 048/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A EXIBIÇÃO 
DE INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO MARANHENSE NAS 
TELAS DE CINEMAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 049/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ASSEGURA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR O DIREITO À COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA QUANDO DO RELAXAMENTO DE MEDIDA DE PRIVA-
ÇÃO DE LIBERDADE OU DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊN-
CIA APLICADA CONTRA QUEM DEU CAUSA À VIOLÊNCIA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 050/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A LIBERDADE RELI-
GIOSA E/OU CREDO E A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS A QUEM PRATICAR ATOS DE DISCRIMINAÇÃO POR 
MOTIVO DE RELIGIÃO OU CRENÇA, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 051/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE A ÁREA DE SEGURAN-
ÇA ESCOLAR (ASE) COMO ESPAÇO DE PRIORIDADE ESPE-
CIAL DO PODER PÚBLICO. 

PROJETO DE LEI Nº 052/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DO MARANHÃO A REALIZAÇÃO DE SEMINÁ-
RIOS, PALESTRAS, CURSOS E/OU ATIVIDADES CORRELATAS 
DE CONHECIMENTOS SOBRE DIREITO CONSTITUCIONAL E 
DO CONSUMIDOR.

PROJETO DE LEI Nº 053/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE 
CARTAZES NOS CARTÓRIOS, MATERNIDADES, HOSPITAIS 
E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SIMILARES, INFORMANDO ÀS 
GESTANTES, AOS PAIS E AOS FAMILIARES SOBRE O DIREI-
TO A ORIENTAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS A RECÉM 
NASCIDOS.

PROJETO DE LEI Nº 054/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
NA DEFINIÇÃO DO PRAZO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, 
EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE DIFE-
RENCIAÇÃO ENTRE OS PACIENTES COBERTOS POR PLANOS 
OU SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E OS PA-
CIENTES CUSTEADOS POR RECURSOS PRÓPRIOS.

PROJETO DE LEI Nº 055/2022, DE AUTORIA DO DE-



  4       QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 4
PUTADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE A RACIONALIZA-
ÇÃO E A DESBUROCRATIZAÇÃO DOS ATOS E PROCEDIMEN-
TOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO 
ESTADUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO- DETRAN/MA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 056/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI NO ESTADO DO MARA-
NHÃO A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO TESTE 
DO OLHINHO NOS RECÉM-NASCIDOS EM MATERNIDADES E 
SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA O DIAGNÓSTICO DE DOEN-
ÇAS OCULARES.

PROJETO DE LEI Nº 057/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE O CADASTRO ESTA-
DUAL DE INFORMAÇÕES PARA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E 
DA JUVENTUDE.

PROJETO DE LEI Nº 058/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE ACERCA DA REALIZAÇÃO 
DE SEMINÁRIOS, PALESTRAS E DEBATES SOBRE DIREITO 
DOS ANIMAIS E PROTEÇÃO ANIMAL NA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 059/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE PRAZO MÁXIMO PARA 
INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS COMER-
CIAIS E INDUSTRIAIS PELAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS, 
BEM COMO AUTORIZA SUA REALIZAÇÃO POR VIDEOCON-
FERÊNCIA.

PROJETO DE LEI Nº 060/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DO FORNECIMENTO AO CONSUMIDOR DE INFORMAÇÕES 
E DOCUMENTOS POR PARTE DE OPERADORAS DE PLANO OU 
SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO CASO DE 
NEGATIVA DE COBERTURA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO 
CEL QOPM MARCO AURÉLIO LINDOSO DE BRITO.

Diretoria Geral de Mesa, 22 de fevereiro de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, reali-
zada no dia vinte e dois de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Gomes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Duarte Júnior.

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

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 DUARTE JÚNIOR (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do 
Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 074/2022

“Altera a redação da lei 7.688 de 
15 de outubro de 2001, para reservar às 
mulheres, no mínimo, 30% das vagas no 
efetivo do QOPM e do QPMG/ 1-0 da Po-
lícia Militar do Estado do Maranhão e do 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão 
e dá outras providencias.”

Art. 1°. A lei 7.688 de 15 de outubro de 2001, passa a vigorar com 
a seguinte redação:

Art. 2° Fica unificado ao Quadro de Oficiais Policiais Militares 
– QOPM, o Quadro de Oficiais Policiais Militares Feminino – QOPM-
-FEM, da Polícia Militar do Maranhão e ao Quadro de Oficiais Milita-
res – QOBM, o Quadro de Oficias Militares Feminino – QOBM-FEM, 
do Corpo de Bombeiros do Maranhão.

Art. 3° Fica unificado ao Quadro de Praças Policiais Militares 
Combatentes – QPMG/1-0, o Quadro de Praças Policiais Militares 
Feminino-QPMG-3, da Polícia Militar do Maranhão e ao Quadro de 
Praças Bombeiros Militares – QPBM, o Quadro de Praças Bombeiros 
Militares Feminino – QPBM-FEM.

Art. 4° O efetivo fixado para os Policiais Militares femininos e 
os Bombeiros Militares femininos será de no mínimo 30% (trinta por 
cento) do QOPM e do QOBM e de 30% (trinta por cento) do QPMG/1-
0 e do QPBM.

Art. 5°. A reserva de vagas às candidatas de que trata esta lei, 
constará expressamente nos editais de concursos públicos, os quais de-
verão especificar o total de vagas correspondentes á reserva para cada 
grupo.

Parágrafo. Único. Na hipótese de quantitativo fracionado, este 
será aumentado para o número inteiro subsequente imediato, se fração 
igual ou maior que 0,5 (zero virgula cinco), bem como, será reduzido 
para número inteiro imediato inferior, se resultar em fração menor que 
0,5 (zero virgula cinco).

Art. 6°. Fica estabelecido que as candidatas concorrerão conco-
mitantemente as vagas reservadas e às destinadas à ampla concorrência, 
obedecendo as respectivas classificações no certame.

Parágrafo único. Na hipótese de não haver candidatas aprova-
das em número suficiente para ocupar as vagas de que trata esta lei, 
as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e 
preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de 
classificação.

Art. 7°. Os concursos públicos realizados após a publicação desta 
lei deverão buscar o cumprimento do número mínimo do efetivo de 
vagas femininas do QOPM e do QPMG/1-0, devendo o poder executi-
vo garantir proporcionalmente nos concursos este percentual, para que 
esteja cumprido está lei até 2030.

Art. 8°. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2022. - Neto Evangelista - 
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Deputado Estadual - DEM

JUSTIFICATIVA

O presente indicativo de projeto de lei, prevê o número mínimo 
de 30% de vagas no efetivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão 
às mulheres e dá outras providencias.

Inicialmente, vale destacar que trata-se de uma indicação em vir-
tude da competência material do chefe do executivo consoante a fixação 
ou modificação do efetivo da Policia Militar, é o que vislumbra o art. 
61, par. 1°, I, da Constituição federal de 1988, in verbis:

Art. 61...........
§ 1° São de iniciativa privativa do Presidente da República as 

leis que:
I – Fixem ou modifiquem os efetivos das forças armadas.
De igual modo, a Constituição Estadual do Estado do Maranhão 

em reprodução obrigatória aduz em seu art. 43, I que:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as 

leis que disponham sobre:
 I - Fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 

de Bombeiros Militares.
No atinente ao atual contexto histórico e efetivando resguardar 

os direitos e garantias fundamentais previstos no art. 5° da Constituição 
Federal, mais precisamente no inciso I, que verbaliza a necessidade de 
homens e mulheres serem iguais em direitos e obrigações, é que se faz 
necessário a atualização da legislação do Estado do Maranhão pertinen-
te ao efetivo de suas forças armadas.

No Estado do Maranhão segundo o que revela o Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, apenas 9% do efetivo militar é composto 
por mulheres.

Por obvio é necessário aumentar o número de mulheres neste 
efetivo para resguardar um direito constitucional garantido a elas, mas 
também vale destacar o aumento exorbitante da violência contra às mu-
lheres, sendo de bom senso o aumento do número de policiais mulheres 
para o cumprimento deste tipo de atendimento.

Nesse viés, a propositura sob análise objetiva aumentar a inclusão 
e participação das mulheres na PMMA, viabilizando, além do processo 
gradual de equilíbrio entre os gêneros que compõem a corporação, con-
sequentemente, também, o fortalecimento de um novo paradigma de 
policiamento, sustentado no humanismo e na ética.

Assim, ante o exposto, dada a relevância do tema e para o cum-
primento mais fiel da prerrogativa legiferante deste poder, rogo pelo 
apoio dos meus nobres pares, no sentido de aprovarmos tal medida.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2022. - Neto Evangelista - 
Deputado Estadual - DEM

PROJETO DE LEI N.º 075 /2022

Dispoe sobre a organização e con-
trole de crianças e idosos abrigados em 
casas de proteção no Estado do Mara-
nhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - O Estado do Maranhão adotará medidas de controle e 
registro de todas as crianças e idosos abrigados em casas de proteção 
públicas e privadas. 

Paragrafo único – Para os fins desta Lei, considera-se:
I – Casas de proteção: as casas lares, casas de passages, casas de 

acolhimentos, lares de abrigo, residencias assistidas, lares de repouso, 
ancionatos, casas geriatricas e asilos:

Art. 2º - As instituições acolhedoras enviarão relatório mensal a 
Secretaria de Desenvolvimento Social, contendo:

I – Relatório geral de abrigados, contando número de pessoas 
acolhidas.

II – Nome, RG, CPF e data de nascimento de cada pessoa abri-
gada quando existente.

Art. 3.º - A Secretaria de Estado do Desevolvimento Social, de-
verá divulgar mensalmente em sua página na internet, o relatóro entre-
gue pelas instituições acolhedores a que se refere o Art. 2º.

Paragrafo Unico – A disponibilização pública de dados a que se 
refere o caput diz respeito tão somente ao número geral de pessoas aco-
lhidas, resguardadas em sigilo a identidade e as informações pessoais 
das pessoas envolvidas.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da data de sua publicação.

 Art. 5.º - Esta Lei entrará em vigor após sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A dignidade da pessoa humana é ele mento substancial e basilar 
admitido na Constituição Federal de 1988 e na Constituição Estadual de 
1989. Diante disto, a proteção de crianças e idosos em estado de aban-
dono foi tratada como elemento vetor da pátria por legislações esparsas 
como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso.

No entanto, sabe-se que diversas casas que recepcionam jovens 
e idosos em estado de vulnerabilidade social, em quase todas as oca-
siões incapazes de tomarem decisões por si próprios, não possuem um 
controle efetivo para fins de gerenciamento da Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social. .

O gerenciamento destas informações pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Social é algo imprescindível, eis que a partir de 
dotadas estas informações, o Poder Público poderá mapear as localida-
des e casos mais problemáticos, a fim de adotar-se uma política efetiva 
de controle e auxílio a estas pessoas em estado de vulnerabilidade.

 
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-

quimão” em 15 de fevereiro de 2022. - ARNALDO MELO - Depu-
tado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 076 /2022

Institui o Dia Estadual das Parteiras 
Tradicionais, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências. 

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Ma-
ranhão o “Dia Estadual das Parteiras Tradicionais”, a ser comemorado 
anualmente no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A data comemorativa do “Dia Estadual das Par-
teiras Tradicionais” será comemorada anualmente no dia 05 de maio. 

Art. 2º A data instituída por esta Lei passará a integrar o Calendá-
rio Oficial do Estado do Maranhão.  

Art. 3º Neste dia poderão ser realizadas campanhas e eventos em 
parceria com os profissionais e estudantes da área da saúde e outras 
modalidades, de modo a concretizar ações planejadas para dar notorie-
dade à data.

Art. 4º O Poder executivo poderá regulamentar esta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

No Brasil, apesar da grande maioria dos partos ocorrerem em 
hospitais, a mortalidade materna é um desafio para o Ministério da 
Saúde que se empenha para superá-lo. Nesse sentido, anualmente são 
adotadas uma série de medidas para a implantação da assistência pré-
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-natal, atenção à gestante de alto risco, redução das taxas de cesariana e 
a promoção do parto normal.

 Nas últimas décadas, há uma rápida expansão do desenvolvi-
mento e uso de uma variedade de práticas: para desencadear, corrigir a 
dinâmica uterina, acelerar, regular ou monitorar o processo fisiológico 
do parto e táticas cirúrgicas para antecipar ou abreviar o nascimento. 

Apesar dessas medidas pretenderem melhores resultados para as 
mães e seus recém-nascidos, muitas vezes, servem para racionalizar pa-
drões de trabalho hospitalar ou incrementar a cultura de cesarianas, que 
se justificam somente na assistência às mulheres com complicações do 
parto. Contudo, essas práticas têm ampla variedade de efeitos negativos 
e algumas delas com sérias implicações.

 Portanto, questiona-se se esses altos níveis de intervenção são 
realmente necessários. A adoção sem critérios de uma série de inter-
venções inoportunas, inadequadas ou desnecessárias põem em risco a 
assistência materna de proteção à saúde, para obter mãe e criança sau-
dáveis, com o menor nível de intervenção compatível com a segurança. 

Ressalte-se que é necessário que haja a promoção de partos hu-
manizados e com melhores resultados em comunidades indígenas e 
quilombolas também. Assim, pelo presente Projeto de Lei, objetiva-se 
valorizar as parteiras tradicionais do Estado do Maranhão. 

Por fim, esta Casa tem a competência legislativa para instituir tal 
programa com base no art. 24, inciso XII, que diz que é competência da 
União, dos Estados e do Distrito Federal legislar de forma concorrente 
sobre proteção e defesa da saúde.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 077 /2022

Altera a redação da Lei nº 11.650, 
de 03 de fevereiro de 2022, que estabe-
lece as Diretrizes do Programa de Reco-
nhecimento e Capacitação das Parteiras 
Tradicionais do Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

Art. 1º O artigo 1º, parágrafo único, inciso I da Lei nº 11.650/2022 
passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 1º [...]
Parágrafo único - Para os fins desta Lei, entende-se como: I - 

parteira tradicional aquela que presta assistência ao parto domiciliar, 
tendo como base saberes e práticas tradicionais, sendo devidamente 
registrada no conselho de classe profissional e associação respectiva. 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

No Brasil, apesar da grande maioria dos partos ocorrerem em 
hospitais, a mortalidade materna é um desafio para o Ministério da 
Saúde que se empenha para superá-lo. Nesse sentido, anualmente são 
adotadas uma série de medidas para a implantação da assistência pré-
-natal, atenção à gestante de alto risco, redução das taxas de cesariana e 
a promoção do parto normal.

 Nas últimas décadas, há uma rápida expansão do desenvolvi-

mento e uso de uma variedade de práticas: para desencadear, corrigir a 
dinâmica uterina, acelerar, regular ou monitorar o processo fisiológico 
do parto e táticas cirúrgicas para antecipar ou abreviar o nascimento. 

Apesar dessas medidas pretenderem melhores resultados para as 
mães e seus recém-nascidos, muitas vezes, servem para racionalizar pa-
drões de trabalho hospitalar ou incrementar a cultura de cesarianas, que 
se justificam somente na assistência às mulheres com complicações do 
parto. Contudo, essas práticas têm ampla variedade de efeitos negativos 
e algumas delas com sérias implicações.

 Portanto, questiona-se se esses altos níveis de intervenção são 
realmente necessários. A adoção sem critérios de uma série de inter-
venções inoportunas, inadequadas ou desnecessárias põem em risco a 
assistência materna de proteção à saúde, para obter mãe e criança sau-
dáveis, com o menor nível de intervenção compatível com a segurança. 

Ressalte-se que é necessário que haja a promoção de partos hu-
manizados e com melhores resultados em comunidades indígenas e 
quilombolas também. Assim, pelo presente Projeto de Lei, objetiva-se 
valorizar as parteiras tradicionais do Estado do Maranhão. 

Ademais, frise-se, também, que o registro das parteiras nos con-
selhos de classes profissionais e associações respectivas, a exemplo da 
Associação das Parteiras Tradicionais do Maranhão, é de fundamental 
importância para que as parteiras sejam identificadas e políticas públi-
cas de capacitação e reconhecimento sejam efetivadas no Maranhão.

Por fim, esta Casa tem a competência legislativa para instituir tal 
programa com base no art. 24, inciso XII, que diz que é competência da 
União, dos Estados e do Distrito Federal legislar de forma concorrente 
sobre proteção e defesa da saúde.

Portanto, com estes argumentos, que julgo suficientes para jus-
tificar a importância desta Proposição, e minha expectativa é de que o 
digno Parlamento lhe dê boa acolhida.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 18 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 078 /2022

Declara de utilidade pública o Insti-
tuto Maranhense Amigos da Vida de São 
Luís/MA

Art. 1º Declara-se de utilidade pública Instituto Maranhense 
Amigos da Vida, com sede no Município de São Luís, no Estado do 
Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Instituto Maranhense Amigos da Vida, inscrito no CNPJ sob nº 
41.039.810/0001-39, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de tempo 
indeterminado e de caráter filantrópico, cultural e socioeducativo, com 
sede a Rua Azul, 08, Vila Bessa, São Luís/MA.

A instituição tem por finalidade: realizar o acolhimento a todos 
que necessitam de estadia no município de São Luís em função da 
necessidade de atendimento médico na capital, visando as pessoas que 
não possuem condições de custeio desta estadia. Ademais, o presente 
Instituto possui como objetivos à proteção da família, maternidade, 
infância, criança, adolescência, idoso, entre outros. Ainda, a possibilidade 
de inclusão digital mediante cursos profissionalizantes de capacitação 
e qualificação; oferta de mecanismos de integração das comunidades, 
a fim de seu desenvolvimento intelectual, cultural e social; promoção 
do desenvolvimento econômico e combate à pobreza; implementação 
de projetos educativos; amparo sistemático aos idosos, mães, crianças 
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e adolescentes; assegurar termos de colaboração e parceria com a 
administração pública municipal, estadual e federal, através de planos 
de trabalho proposto e finalidades de interesse público; organização, 
promoção e participação em atividades culturais e educacionais através 
de treinamentos, conferências, seminários, palestras dos avanços 
técnicos e científicos em suas áreas de atuação.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 079 /2022

Declara de utilidade pública a As-
sociação das Donas de Casa do Alto do 
Coroadinho.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação das Donas 
de Casa do Alto do Coroadinho do Município de São Luís, no Estado 
do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 16 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Associação das Donas de Casa do Alto do Coroadinho, 
inscrita na CNPJ sob nº 11.291.721/0001-14, constituída em 15 de 
setembro de 1986, sob forma de associação civil, sem fins lucrativos, 
de tempo indeterminado e de caráter privado, filantrópico, cultural 
e socioeducativo, com sede a Rua 1º de maio, nº 1, bairro Alto do 
Coroadinho, São Luís/MA.

A instituição tem por finalidade: promover a assistência 
social, através da proteção a família, maternidade, infância, criança, 
adolescência, idoso, entre outros/ promover e desenvolver o acesso 
à educação infantil através de creches e pré-escolas, o ensino 
fundamental e ainda, executar programas como Brasil carinhoso, e o 
programa nacional de inclusão de jovens; promover ações voltadas 
para construções de unidades habitacionais e obras de infraestrutura 
de interesse popular, tanto urbana quanto rural, com vistas à moradia 
digna; promover ações de cadastramento e legalização de lotes urbanos 
para habitação popular; promover o voluntariado e ações voltadas 
ao combate das formas de discriminação racial, étnica e de gênero, 
enquanto obstáculo de construção da cidadania e constituição dos 
direitos fundamentais; promover a defesa e segurança alimentar e 
nutricional dos cidadãos, como medida de relevância à vida; promover, 
realizar e produzir espetáculos e eventos artísticos de qualquer natureza; 
promover ações direcionadas a geração de renda; promover ações de 
combate à pobreza, a fome e a miséria; promover ações contra o trabalho 
infantil e a exploração sexual de menores, bem como promover a defesa 
da preservação e conservação do meio ambiente, agricultura familiar, 
a fauna e a flora, pesca e demais recursos naturais indispensáveis a 
sobrevivência humana. 

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman” em São Luís, 16 de fevereiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008 / 2022

Concede a Medalha de Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Luis 
Gustavo Soares Amorim de Sousa

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel 

Beckman” ao Sr. Luis Gustavo Soares Amorim de Sousa.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 

sua publicação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 21 de fevereiro de 2022. - ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

JUSTIFICATIVA

O advogado maranhense Gustavo Amorim, que havia figurado 
como o segundo mais votado na lista sêxtupla do Conselho Federal da 
OAB – com 24 votos, e em primeiro na lista tríplice do TRF1 - com 
23 votos, foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, para o cargo de 
Desembargador Federal, do TRF1, em vaga destinada à advocacia.

Esta é a primeira vez que um advogado com inscrição na OAB-
-MA ocupará a vaga destinada à advocacia no quinto constitucional 
do TRF da Primeira Região, que abrange os estados do Acre, Amapá, 
Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 
Piaui, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Amorim era militante há mais de 10 anos e presidiu a Comissão 
de Direito Sindical da OAB Maranhão, durante os anos de 2019 a 2021, 
tendo afirmado sempre durante o processo de escolha o seu compromis-
so com as bandeiras da advocacia, especialmente o respeito às prerro-
gativas e aos honorários das advogadas e advogados.

A vaga a ser ocupada por Amorim é decorrente da nomeação do 
Desembargador Kássio Nunes Marques ao Supremo Tribunal Federal, 
em outubro do ano passado.

Luís Gustavo Soares Amorim, que é natural de São Luís- MA, 
advogado com especialidade em Direito Público e pós-graduado em 
Poder Judiciário e Atividade Meio, será o Desembargador Federal mais 
novo do país, aos 37 anos.

De acordo com a redação do art. 139, alínea a do Regimento In-
terno que determina a propositura da referida medalha aos que forem 
considerados merecedores do recebimento da comenda, O Sr. Kleber é 
merecedor desta Medalha.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 21 de fevereiro de 2022. - ADRIANO - Deputado 
Estadual – PV

MOÇÃO Nº 005/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno, deste 
poder, solicito o envio de Moção ao jovem João Carlos Marques, ad-
vogado e assessor jurídico, que integra a equipe de assessores de apoio 
às atividades parlamentares do meu gabinete, extensivo à sua família, 
nos seguintes termos:

Consternado e solidário, manifesto com profundo pesar, minhas 
condolências pela irreparável perda do seu genitor Antônio Marques, 
falecido ontem, dia 15 de fevereiro de 2022, vítima da violência urbana, 
aos 52 anos de idade, policial militar, com 30 anos de exercício no car-
go, dos quais dois deles, foram prestados ao Gabinete Militar da Assem-
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bleia Legislativa do Estado do Maranhão, onde exerceu com isenção, 
dedicação, zelo e responsabilidade suas atividades profissionais, marca 
indelével na essência de sua trajetória, deixando para a sociedade ludo-
vicense  um grande legado como servidor público, trabalhador íntegro 
e honrado,   que com certeza deixará uma grande lacuna no âmbito da 
Policia Militar do Estado do Maranhão.

 Nesse momento de profunda tristeza e dor, peço a Deus que con-
sole o seu coração, de familiares e amigos, pois só a força Divina é 
capaz de nos dar o consolo que tanto precisamos. Fraternal abraço.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022 - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

MOÇÃO Nº 006/2022
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Excelentíssimo Dr. Gustavo Amorim, pela nomeação 
ao Tribunal Regional Federal.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Exce-
lentíssimo Dr. Gustavo Amorim, pela nomeação ao Tribunal Regio-
nal Federal.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de fevereiro de 2022.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 032 / 2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a Vossa 
Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhada Mensa-
gem de Pesar aos familiares da Sra. Robenha Maria Sousa Pereira de 
Jesus, Vereadora do Partido Liberal (PL), no Município de Açailândia, 
popularmente conhecida como “Robenha da Saúde”, cujo falecimento 
ocorreu na manhã de terça-feira, 15 de fevereiro de 2021.

Nossos mais profundos sentimentos pelo falecimento desta jo-
vem vereadora, que em pouco tempo no exercício da vida pública deixa 
um legado de bons serviços prestados à sociedade Açailandense.

Que o presente Requerimento seja encaminhado à Câmara Mu-
nicipal do Município de Açailândia, à Rua Ceará, 662 – Centro, CEP 
65.930-000_E-mail: ascom@cmacailandia.ma.gov.br.                

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de 
fevereiro de 2022. - DETINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-
-PRESIDENTE

REQUERIMENTO Nº 034 /2022

Senhor Presidente,

Solicito a Vossa Excelência que seja justificada a ausência da ses-
são plenária dos dias 8 a 15 de fevereiro para realizar tratamento de 
saúde, conforme atestado médico anexo. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de fevereiro de 2022. - 
Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 035 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art. 

163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido 
o Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao Sr. Luis 
Gustavo Soares Amorim de Sousa pela sua nomeação para o cargo de 
desembargador no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1).

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, 21 de fevereiro de 2022. – ADRIANO - De-
putado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 036/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 27, incisos III e XIV c/c art. 174 
e 175 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
requeiro de Vossa Excelência, que, após ouvida a Mesa, seja realizada 
Audiência Pública da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias e Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel a ser realizada no dia 15 de Março, às 14:30 hs, para debater, entre 
outros pontos, a Segurança das Barragens no Estado do Maranhão. Im-
porta mencionar que no mês de março, nos dias 08 e 14, o Movimen-
to dos Atingidos por Barragens (MAB) realiza no Brasil a Jornada de 
Lutas das Populações Atingidas por Barragens. No dia 14 de março é o 
“Dia de Luta Internacional Contra as Barragens, pelos Rios, pela Água 
e pela Vida”, que acontece anualmente desde 1991. O tema da Jornada 
será a Luta por uma Política Nacional de Direitos para as Populações 
Atingidas por Barragens, também a aprovação nos estados de Leis Es-
taduais que contemple as populações atingidas por Barragens. No tema 
da Segurança das Barragens, o último Relatório elaborado pela Agência 
Nacional de Águas aponta falta de fiscalização e informações básicas 
sobre os riscos da maior parte das barragens brasileiras. O Maranhão 
não está fora dessa grave realidade, visto que no dia 25 de março de 
2021, uma barragem de sedimentos, chamada Pirocaua, de proprieda-
de da empresa canadense Equinox Gold, se rompeu numa das maiores 
reserva de ouro do país, na comunidade de Aurizona, munícipio de Go-
dofredo Viana, região do Gurupi, deixando mais de 4 mil pessoas sem 
água potável e ilhadas por vários dias, causando graves consequências 
para o meio-ambiente e para as pessoas que ficaram sujeitas a sofrer 
riscos de contaminação por minério. O Maranhão possui outras bar-
ragens de rejeito de mineração que são as 7 barragens de bauxita da 
empresa ALUMAR, localizadas na região de São Luís. Essas barragens 
oferecem risco alto à saúde e a vida humana e do meio-ambiente. Com o 
retorno da produção da ALUMAR nesta região, anunciando que voltará 
a produzir utilizando 100% da capacidade de operação destas barragens 
faz-se necessário discutir de forma ampla, com a participação da socie-
dade civil, a segurança e a fiscalização do empreendimento.  Outras bar-
ragens precisam de atenção, como a Barragem de Pericumã, em Pinhei-
ro, onde já houve rompimento. Na audiência buscaremos a participação 
do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), órgãos de direitos 
humanos, órgãos públicos estaduais (SEMA, SEDIHPOP, entre outros), 
órgãos públicos federais (ICMBIO, Agência Nacional de Águas e Sa-
neamento Básico, Agência Nacional de Mineração), Ministério Públi-
co, Defensoria Pública, especialistas na temática, movimentos sociais 
e populares, sindicatos, ONGs e entidades ambientais, universidades, 
entre outros.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 18 de Fevereiro 
de 2022. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado 
Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 037 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 163, III, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Exce-
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lência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de 
tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n° 
545/2021, que dispõe sobre normas gerais da prestação de serviço de 
movimentação de gás canalizado para consumidor livre, auto produtor 
e auto importador no estado do maranhão, e altera a lei nº 10.225, de 15 
de abril de 2015, que dispõe sobre as atribuições da agência estadual de 
mobilidade urbana - mob, e dá outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 17 de fevereiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO N° 038 /2022 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento 
da Srª Antônio Carlos Marques Santo, externando o mais profundo sen-
timento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 15 de fevereiro 
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de fevereiro de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 857 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, solicitando providencias no sentido de determinar AO 
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SINFRA, 
SENHOR CLAYTON NOLETO, QUE AUTORIZE PUBLICAR EDI-
TAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA 
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE 
RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA  
MA 333, QUE LIGA O POVOADO MANAUS, NA MA 206,  AO MU-
NICIPIO DE GODOFREDO VIANA, NA MA 101, UMA EXTEN-
SÃO DE 33 QUILÔMETROS, considerando que esta obra é de suma 
importância para os Municípios de Godofredo Viana, Candido Mendes 
e demais municípios que compõem a Microrregião do Gurupi, produto-
ra de pescado e ao mesmo tempo abriga uma das maiores Mineradora 
na exploração de ouro, a Canadense  Equinox Gold no distrito de Auri-
zona, no Município de Godofredo Viana.

A Rodovia objeto de nossa propositura está inserida na Lei nº 
10.043 de 07 de abril de 2014, que versa sobre o Plano Rodoviário do 
Estado do Maranhão, em anexo cópia do capitulo referente a Rodovias 
de Acesso, porém até o momento não recebeu a devida atenção por 
parte do Poder Executivo Estadual.

Portanto, na condição de representante da região nesta Augus-
ta Casa e em atenção às enumeras reinvindicações a mim encaminha-
das, reitero a importância da execução das obras na MA 333, que nada 
mais serão investimentos valiosos em infraestrutura de rodovias, que 
servirão para melhorar as condições de trafegabilidade, proporcionar 
segurança, comodidade, além de reduzir distâncias e facilitar entrada de 
bens e serviços nas cidades da região.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de fevereiro de 2022. – DE-
TINHA - DEP. ESTADUAL – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 858/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando Por-
tela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 859/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 860/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Se-
nhor Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 861/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
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cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 862/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 863/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 864/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 865/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo 
Nonato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 866/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 867/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar 
Alves Ricardo, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 868/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luan-
na Martins Bringel Rezende Alves, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
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água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 869/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 870/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Se-
nhor Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 871/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do 
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando a 
adoção de medidas enérgicas de conscientização populacional visando 
evitar o acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mos-
quitos transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 872/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 873/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 874/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Se-
nhor Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 875/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 



  12       QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 12
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 876/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Satubinha, Senhor Orlando Pi-
res Franklin, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 877/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 878/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 879/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 880/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Dei-
bson Pereira Freitas, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 881/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 882/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
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Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 883/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso da Silva, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 884/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 885/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Esperantinópolis 
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipalo 
rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais 
da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 

para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 886/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Estreito, Leoarren Tulio 
De Sousa Cunha solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 887/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Feira Nova do Maranhão, 
Luiza Coutinho Macedo solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 888/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fernando Falcão, Rai-
munda Da Silva Almeida  solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 889/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Formosa da Serra Negra, 
Cirineu Rodrigues Costa solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 890/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortuna, Sebastião Perei-
ra Da Costa Neto solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 891/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itapecuru Mirim, 
Benedito De Jesus Nascimento Neto solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 892/2022

Senhor Presidente,

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022 15
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Nunes Freire, 
Josimar Alves De Oliveira solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 893/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Guimarães, Osvaldo Luís 
Gomes solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 
profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-

reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 894/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Grajaú, Mercial Lima 
De Arruda solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-

lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 895/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Graça Aranha, Ubirajara 
Rayol Soares solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbi-
to municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 896/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Luiz Rocha, 
José Orlanildo Soares De Oliveira solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
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estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 897/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itinga do Maranhão, 
Lúcio Flávio Araújo solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 898/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Godofredo Viana, Shirley 
Viana Mota solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 

para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 899/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Gonçalves Dias, Antonio 
Soares De Sena solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 900/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Archer, Antô-
nia Leide Ferreira Da Silva Oliveira solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 901/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Eugênio 
Barros, Francisco Carneiro Ribeiro solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 902/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Edison 
Lobão –  Geraldo Evandro Braga De Sousa, solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos 
recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Ma-
nutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 903/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Newton 
Bello, Roberto Silva Araujo solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referen-
te ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 904/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Humberto de Campos, 
Luis Fernando Silva Dos Santos solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 905/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Icatu, Walace Azeve-
do Mendes solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 906/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé do Meio, José 
Almeida De Sousa solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 907/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé Grande, Erlanio 
Furtado Luna Xavier solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-

sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 908/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Imperatriz, Francisco De 
Assis Andrade Ramos, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 909/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itaipava do Grajaú, Jo-
valdo Cardoso Oliveira Junior solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
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estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 910/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Flávio Dino, 
solicitando a adoção de medidas que estimulem a doação de sangue no 
estado do Maranhão a fim de garantir o estoque de sangue e derivados 
necessário ao atendimento da população maranhense pelo Centro de 
Hematologia e Hemoterapia do Maranhão (Hemomar).

Com frequência os meios de comunicação divulgam que é críti-
co o nível de estoque de sangue do Hemomar, situação que se agrava 
com a retomada dos procedimentos cirúrgicos na rede pública e com a 
necessária quarentena imposta a doadores que testaram positivo para a 
Covid-19.

Diante dessa grave situação, faz-se necessária a adoção de me-
didas para atrair doadores de sangue, a exemplo do sorteio de prêmios 
adotado pelo Governo do Estado para estimular os maranhenses a toma-
rem a segunda dose da vacina contra Covid-19. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de fevereiro 
de 2022. - CÉSAR PIRES - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 911/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Gover-
nador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário de Es-
tado de Saúde, Carlos Lula, solicitando que adotem providencias, 
no sentido de implantar uma Policlínica no Município de Timon.

A presente indicação é de grande importância devida à necessi-
dade de atender a demanda do referido Município, ressaltando que a 
implantação da policlínica irá ampliar o acesso a saúde da população 
mais carente.   

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito, apre-
senta-se a presente demanda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de fevereiro de 2022. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 912 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Exmo. Secretário de Estado da Fazenda, o Sr. Marce-
llus Ribeiro Alves e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, 
o Sr. Flávio Dino, solicitando incentivos e benefícios fiscais de isenção 
ou redução de tributos estaduais a empresas que contratarem pessoas 
com deficiência em limite acima do legalmente previsto na Lei Federal 
nº 8.213/1991 e artigo 36 do Decreto Federal nº 3.298/1999, de modo 
a fomentar a inclusão social e geração de emprego e renda às pessoas 
com deficiência.

Um levantamento feito no ano de 2019 e publicado no segun-
do semestre de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em parceria com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), apontou 
que a população brasileira de 2 ou mais anos de idade com deficiência é 
de 8,4%, enquanto que a maranhense é de 9%.

Ainda de acordo com as pesquisas, no que tange ao mercado de 
trabalho, apenas 28,3% delas em idade de trabalhar (14 anos ou mais de 
idade) estão empregadas. Número alarmante quando comparado ao de 
empregados sem deficiência, 66,3%.

A desigualdade também aparece no nível de escolaridade. Quase 
68% da população com deficiência não tem instrução ou possui o ensino 
fundamental incompleto, índice de 30,9% para as pessoas sem nenhuma 
das deficiências apuradas.

Neste cenário de pandemia, recessão econômica e desemprego, a 
Lei Federal nº 8.213/1991, popularmente conhecida como Lei de Cotas, 
foi uma das responsáveis pela manutenção dos empregos formais das 
pessoas com deficiência. Isto porque, com a regulamentação conferida 
pelo Decreto Federal nº 3.298/1999, reservou porcentagem de vagas 
nas empresas a esta população, vejamos:

Art. 36. A empresa com cem ou mais empregados está obrigada a 
preencher de dois a cinco por cento de seus cargos com beneficiários da 
Previdência Social reabilitados ou com pessoa portadora de deficiência 
habilitada, na seguinte proporção:

I - até duzentos empregados, dois por cento;
II - de duzentos e um a quinhentos empregados, três por cento;
III - de quinhentos e um a mil empregados, quatro por cento; ou
IV - mais de mil empregados, cinco por cento.
Contudo, apesar do avanço legislativo, é preciso que as empresas 

assegurem e ampliem a inclusão social dessas pessoas, de modo a 
fomentar a geração de empregos e a circulação de renda no Maranhão. 

Ainda de acordo com a pesquisa do IBGE, as pessoas com 
deficiência intelectual tiveram um nível de ocupação de 4,7%, indicativo 
de que as políticas públicas de inclusão falham principalmente com esse 
grupo.

Isto porque empresários preferem contratar profissionais com 
deficiências que exijam menos esforço, adaptação, investimento e 
preparo por parte da empresa, não vendo estas pessoas como produtivas, 
perdendo uma grande oportunidade de construir um ambiente de 
trabalho com maior diversidade. 

De modo a combater ou amenizar esta prática, e levando 
em consideração a ainda recente retomada da economia no estado, 
apresentamos, como sugestão, a presente proposição com a finalidade 
de concessão de  incentivos e benefícios fiscais de isenção ou redução de 
tributos estaduais a empresas que contratarem pessoas com deficiência, 
em limite acima do legalmente previsto na Lei Federal nº 8.213/1991 e 
artigo 36 do Decreto Federal nº 3.298/1999.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de fevereiro de 2022. - DUARTE JU-
NIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 913/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Matinha, Estado do Maranhão.

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada para as famílias de Matinha, principalmente 
aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma ali-
mentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa 
também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à 
população, objetivando garantir condições de acesso à alimentos bá-
sicos, de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 17 de fevereiro de 2022. - Glalbert Cutrim 
- Deputado Estadual - 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 914/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa do Mato, Alexsan-
dre Guimaraes Duarte solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 915/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-

nhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa Grande do 
Maranhão, Francisco Neres Moreira Policarpo solicitando adoção 
de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras 
dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Ma-
nutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 916/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago dos Rodrigues, Val-
demar Sousa Araujo solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 917/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago da Pedra, Maura 
Jorge Alves De Melo Ribeiro, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
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Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 918/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago do Junco, Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 919/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Zé Doca, Josinha Cunha, 
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito munici-
pal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 
profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 920/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago Verde, Alex Cruz 
Almeida, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 921/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lajeado Novo, Ana Lea 
Barros Araujo solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
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para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 922/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lima Campos, Dirce 
Prazeres Rodrigues solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 923/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Loreto, Germano Martins 
Coelho solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, , o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 924/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Luís Domingues, Gilber-
to Braga, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, , o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 925/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Nonato 
Carvalho,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, , o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 926/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Ruzinaldo Gui-
maraes De Melo,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 927/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Lindomar 
Lima De Araujo,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, , o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 928/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Maria Deu-
sa Lima Almeida,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, , o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 929/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeit(a)a de Mata Roma, Besaliel 
Freitas Albuquerque,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos 
recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Ma-
nutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 930/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matinha, Linielda Nunes 
Cunha,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
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zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 
profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-

reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 931/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões, Ferdinando 
Araujo Coutinho,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 932/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões do Norte, Solimar 
Alves De Oliveira,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 933/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Milagres do Maranhão, 
José Augusto,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 934/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirador, Maria Domin-
gas Gomes Cabral,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal,  o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
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para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 935/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Miranda do Norte, Ange-
lica Maria Sousa Bonfim,  solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 936/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirinzal, Amaury Santos 
Almeida,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 937/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Monção, Claudia Silva,  
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, 
o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais 
da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 938/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Montes Altos, Domingos 
França,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 939/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Morros, MILTON JOSE 
SOUSA SANTOS,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 940/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Colinas, Josei Rego 
Ribeiro,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 941/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Iorque, Daniel 
Franco De Castro,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 942/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Olinda do Mara-
nhão, Iracy Weba,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 943/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nina Rodrigues, 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto,  solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
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da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 944/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jatobá, Carlos Roberto 
Ramos Da Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 945/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jenipapo dos Vieiras, 
Arnobio De Almeida Martins, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 946/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) João Lisboa, Vilson Soa-
res Ferreira Lima, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 947/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Joselândia, Raimundo Da 
Silva Santos, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbi-
to municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
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para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 948/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Junco do Maranhão, An-
tonio Rodrigues Do Nascimento Filho solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 949/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olinda Nova do Mara-
nhão, Conceição De Maria Cutrim Campos,  solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do 
cumprimento de utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manuten-
ção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb) com pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 950/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olho d’Água das Cunhãs, 
Glauber Azevedo,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 951/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paço do Lumiar, Maria 
Paula Azevedo Desterro,  solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. Cumpre mencionar 
que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é um fundo 
especial de natureza contábil e de âmbito estadual (um total de 27), 
composto por recursos provenientes de impostos e das transferências 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação, con-
forme disposto nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 952/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Palmeirândia, Edilson da 
Alvorada,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 953/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paraibano, Vanessa 
Furtado, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 954/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Parnarama, Raimundo 
Silveira, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 955/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Passagem Franca, Mar-
lon Torres, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 956/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pastos Bons, Enoque 
Mota, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
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zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 
profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 957/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulino Neves, Raimun-
dinho Lidio, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 958/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulo Ramos, Adailson 
Machado, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 959/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedreiras, Vanessa Maia, 
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, 
o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais 
da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 960/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedro do Rosário, Domin-
gos Erinaldo Sousa Serra, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
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para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 961/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva, RONILDO 
CAMPOS SILVA, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 962/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peri Mirim, Heliezer De 
Jesus Soares, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbi-
to municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 963/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peritoró, Josue Pinho Da 
Silva Junior, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbi-
to municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 964/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pindaré-Mirim, 
Alexandre Colares Bezerra Júnior, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-

reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 965/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pinheiro, Luciano Gené-
sio, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito munici-
pal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 
2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profis-
sionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 966/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pio XII, AURELIO PE-
REIRA DE SOUSA, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 967/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pirapemas, Fernando 
Cutrim, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 968/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Poção de Pedras, Francis-
co Pinheiro, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 969/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Franco, Deoclides 
Macedo, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
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lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 970/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Rico do Maranhão, 
Aldene Nogueira Passinho, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referen-
te ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. Cumpre mencionar 
que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação é um fundo 
especial de natureza contábil e de âmbito estadual (um total de 27), 
composto por recursos provenientes de impostos e das transferências 
dos Estados, Distrito Federal e Municípios vinculados à educação, con-
forme disposto nos artigos 212 e 212-A da Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 971/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Dutra, Rai-
mundo da Audiolar, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-

postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 972/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Juscelino, Dr. 
Pedro Ramos, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, a o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 973/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Médici, Janil-
son Dos Santos Coelho, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
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Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 974/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Sarney, Vale-
ria Moreira Castro, solicitando adoção de medidas para viabilizar, o 
rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais 
da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 975/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Vargas, Fabia-
na Rodrigues Mendes, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 976/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Primeira Cruz, Ronilson 
Araujo Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

 Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 977/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Raposa, Eudes Barros, 
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, 
o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais 
da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 978/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Riachão, Ruggero Felipe 
Menezes Dos Santos, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 979/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Ribamar Fiquene, Coci-
flan Silva do Amarante, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 980/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Rosário, Calvet Filho, so-
licitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o 
rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais 
da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 981 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís/MA, o Sr. Eduardo Braide Salim, ao 
Secretário Municipal de Desporto e Lazer, o Sr. Ricardo Luiz Serra 
Diniz, ao Secretário de Esportes e Lazer, o Sr. Rogério Rodrigues 
Lima e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a re-
forma e estruturação da quadra de esportes localizada na Rua da Bom-
ba, n° 1, Vila Esperança, São Luís/MA, CEP: 65095-030.

Importante se faz destacar que, os serviços de reforma e estrutu-
ração desse espaço esportivo é de suma importância para a integração 
da comunidade, bem como proporciona qualidade de vida e desenvol-
vimento de habilidades sociais. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 983 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de infraestrutura, como a análise da viabili-
dade de instalação de meio-fio na Rua do Campo, Inhaúma, São Luís/
MA, CEP: 65093-015.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 984 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de infraestrutura Rua da Vala (KM 23), 
Estiva, São Luís/MA, CEP: 65093-316, com o objetivo de dar fim aos 
transtornos causados a comunidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 985 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura 
nas seguintes ruas, todas localizadas no bairro Maria Firmina, Paço do 
Lumiar/MA, CEP: 65130-000.

•	 Avenida da União;
•	 Avenida Central
•	 Rua Santa Filomena;
•	 Rua Ieda Batista;
•	 Rua Maria Aragão;
•	 Rua Eliziane Santana;
•	 Rua Zumbi dos Palmares;
•	 Rua Reforma Urbana;
•	 Rua Mãe Andressa;
•	 Rua Poeta Gero;
•	 Rua Kalmax;
•	 Rua Negro Cosme;
•	 Rua Che Guevara.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-

reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 986 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 

Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando serviços de infraestrutu-
ra na Rua 04, Quadra 15, n° 21, Altos do Turu III, São José de Ribamar, 
CEP 65110-000.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 987 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental, o 
Sr. André dos Santos Paula, ao Secretário de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o 
Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de esgotamento sanitário e pavi-
mentação asfáltica na Rua Trinta e Dois, 98, Bequimão, São Luís/MA, 
CEP: 65062-280.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 988 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica na Avenida 03, n° 90, Parque Araçagy, São José de Ribamar/MA, 
CEP: 65110-000.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 989 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, o Sr. Ro-
gério Rodrigues Lima e ao Governador do Estado do Maranhão, 
o Sr. Flávio Dino, solicitando a revitalização com iluminação da pista 
de atletismo do Ginásio Georgiana Pflueger (Castelinho), localizado na 
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Avenida dos Franceses, s/n, Barreto, São Luís/MA, CEP: 65036-282.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 990 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental, o 
Sr. André dos Santos Paula, ao Secretário de Estado das Cidades e 
Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, 
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica nas 
seguintes avenidas, localizadas no Bairro São Raimundo, nesta cidade. 
A saber:

•	 Avenida Cascavel, CEP: 65057-639;
•	 Avenida da Granja, CEP:  65057-639.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 991 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de Vargem Grande, o Sr. José Carlos de Oliveira 
Barros, ao Secretário Municipal de Obras e Transportes, o Sr. José 
Sousa Barros Filho, ao Secretário de Estado das Cidades e Desen-
volvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, 
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na 
Rua 03 de Janeiro, s/n, Centro, Vargem Grande/MA, CEP: 65430-000.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 992 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado da Educação, o Sr. Felipe Camarão, 
ao Secretário de Estado da Cultura, o Sr. Anderson Lindoso e ao 
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando Kits de Instru-
mentos Musicais para o Centro Educa Mais Barjonas Lobão, registra-
do no INEP sob o código 21021554, por meio do Programa Maranhão 
Musical.

Importante se faz destacar que, a entrega de kits de instrumentos 

musicais é de suma importância para o desenvolvimento das habilida-
des dos estudantes de Musicalidade da instituição, que integram a ban-
da Marcial Barjonas Lobão. Desta forma, levando em consideração a 
importância social, propomos o atendimento a esta solicitação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 993/2022.

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Exceletíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa Abdlla, como também à 
Casa Civil, ao Secretário-Chefe Diego Galdino de Araújo.

Solicito a destinação de 1.000 (mil) cestas básicas para o municí-
pio de Poção de Pedras/MA.

Esta indicação tem por principal finalidade amparar e dar assis-
tência básica às familias necessitadas do referido munícipio, pensando 
no bem estar e condições mínimas para sobrevivência.

Em razão disso, solicito a especial atenção do Excelentíssimo Se-
nhor Governador Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela 
importância que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino, 
a Secretária de Estado do Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa 
Abdlla e ao Secretário-Chefe da Casa Civil, o Senhor Diego Galdino, 
pelo comprometimento com toda a população do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 994/2022.

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a pre-
sente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa Abdlla, como também à 
Casa Civil, ao Secretário-Chefe Diego Galdino de Araújo.

Solicito a destinação de 3.000 (três mil) cestas básicas para o 
município de Pedreiras/MA.

Esta indicação tem por principal finalidade amparar e dar assis-
tência básica às famílias necessitadas do referido munícipio, pensando 
no bem estar e condições mínimas para sobrevivência.

Em razão disso, solicito a especial atenção do Excelentíssimo Se-
nhor Governador Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela 
importância que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino, 
a Secretária de Estado do Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa 
Abdlla e ao Secretário-Chefe da Casa Civil, o Senhor Diego Galdino, 
pelo comprometimento com toda a população do Estado do Maranhão.

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

INDICAÇÃO N° 995/2022.

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a pre-
sente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa Abdlla, como também à 
Casa Civil, ao Secretário-Chefe Diego Galdino de Araújo.

Solicito a destinação de 1.000 (mil) cestas básicas para o municí-
pio de Esperantinópolis/MA.

Esta indicação tem por principal finalidade amparar e dar assis-
tência básica às famílias necessitadas do referido munícipio, pensando 
no bem estar e condições mínimas para sobrevivência.

Em razão disso, solicito a especial atenção do Excelentíssimo Se-
nhor Governador Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela 
importância que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino, 
a Secretária de Estado do Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa 
Abdlla e ao Secretário-Chefe da Casa Civil, o Senhor Diego Galdino, 
pelo comprometimento com toda a população do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 996/2022.

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a pre-
sente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a Secretária de Estado do 
Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa Abdlla, como também à 
Casa Civil, ao Secretário-Chefe Diego Galdino de Araújo.

Solicito a destinação de 2.000 (duas mil) cestas básicas para o 
município de Trizidela do Vale/MA.

Esta indicação tem por principal finalidade amparar e dar assis-
tência básica às famílias necessitadas do referido munícipio, pensando 
no bem estar e condições mínimas para sobrevivência.

Em razão disso, solicito a especial atenção do Excelentíssimo Se-
nhor Governador Flávio Dino no sentido de atender nosso pleito, pela 
importância que essa demanda trará para toda a população.

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Flávio Dino, 
a Secretária de Estado do Desenvolvimento Social, a Senhora Larissa 
Abdlla e ao Secretário-Chefe da Casa Civil, o Senhor Diego Galdino, 
pelo comprometimento com toda a população do Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 997 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz, 
solicitando a construção de uma parada de ônibus coberta na Avenida 
dos Portugueses, s/n, Vila Bacanga, próximo à UPA, São Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de feve-
reiro de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 998/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sambaíba, Fatima Dan-
tas, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito munici-
pal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 
2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profis-
sionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 fevereiro 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 999/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Filomena do Ma-
ranhão, Salomão Barbosa De Sousa, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.
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Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 

para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 fevereiro 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1000/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Helena, Zezildo 
Almeida, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1001/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Inês, Felipe dos 
Pneus, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1002/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Luzia, Francilene 
Paixao De Queiroz, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1003/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Luzia do Paruá, 
Vilson Ferraz, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1004/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santana do Maranhão, 
Marcio Santiago, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1005/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Quitéria 
do Maranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, solicitando adoção 
de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras 
dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Ma-
nutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1006/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Rita, Hilton Gonça-
lo De Sousa, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1007/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Amaro do Mara-
nhão, Leandro Moura, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1008/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santo Antônio dos Lopes, 
Emanuel Lima De Oliveira, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referen-
te ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
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ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1009/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimundo 
das Mangabeiras, Accioly Cardoso, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1010/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do Paraíso, 
Roberto Regis De Albuquerque, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1011/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Benedito do 
Rio Preto, Wallas Gonçalves Rocha, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1012/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bento, Carlos Dino 
Penha, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
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para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1013/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Bernardo, João Igor, 
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, 
o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais 
da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1014/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos do Azeitão, 
Lourival Leandro Dos Santos Junior, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1015/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Domingos do Mara-
nhão, Kleber Alves De Andrade, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de 
utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1016/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Félix de Balsas, Mar-
cio Pontes, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1017/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco do Mara-
nhão, Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1018/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Francisco do Brejão, 
Ronei Alencar, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1019/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João Batista, Emer-
son Livio Soares Pinto, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1020/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do Carú, AN-
TONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos 
recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Ma-
nutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1021/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vitória do Mearim, Rai-
mundo Nonato Everton Silva, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
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lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1022/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João dos Patos, 
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1023/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do Soter, 
Joserlene Silva Bezerra De Araújo, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1024/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Luís, Eduardo Brai-
de, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito munici-
pal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 
2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profis-
sionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1025/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Luís Gonzaga do Ma-
ranhão, Francisco Pedreira Martins Junior, solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
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para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1026/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São José de Ribamar, Ju-
lio Cesar De Sousa Matos, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1027/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São José dos Basílios, 
Creginaldo Rodrigues De Assis, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1028/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Mateus do Mara-
nhão, Ivo Rezende, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1029/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro da Água Bran-
ca, Marília Gonçalves, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1030/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Pedro dos Crentes, Dr 
Lahesio Bonfim, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 
70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1031/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vitorino Freire, Luanna 
Martins Bringel Rezende, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-

vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1032/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Raimundo do Doca 
Bezerra, Seliton Miranda, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1033/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Roberto, Danielly 
Trabulsi, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1034/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Vicente Ferrer, Adria-
no Freitas, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1035/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Satubinha, Santos 
Franklin, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1036/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador Alexandre Cos-
ta, Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1037/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Senador La Rocque, Bar-
tolomeu Gomes Alves, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1038/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Serrano do Maranhão, 
Valdine De Castro Cunha, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
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para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1039/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sítio Novo, Antonio Coe-
lho Rodrigues, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1040/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do Norte, MAR-
CONY DA SILVA DOS SANTOS, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-

postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1041/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do Riachão, 
Walter Azevedo, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1042/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tasso Fragoso, Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
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Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1043/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timbiras, Dr. Antonio 
Borba, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 
profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1044/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timon, DINAIR 
SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1045/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Trizidela do Vale, Dr. Dei-
bson Bale, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1046/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Turiaçu, Edesio Ca-
valcanti, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1047/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tufilândia, Vildimar Al-
ves Ricardo, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbi-
to municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1048/2022  

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tuntum, solicitando ado-
ção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das so-
bras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de 
Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Educa-
ção.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1049/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Turilândia, Paulo Curió, 
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, 
o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais 
da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1050/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tutóia, Raimundo Nona-
to Abraão Baquil, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1051/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Urbano Santos, Clemilton 
Barros Araújo, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
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Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1052/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vargem Grande, Jose 
Carlos De Oliveira Barros, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipalo rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1053/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Viana, Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1054/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Vila Nova dos Martírios, 
Jorge Vieira, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbi-
to municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO 
DEPUTADA BETEL GOMES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, Deputado César Pires, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) – Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, senhores que 
compõem a Mesa, meus pares aqui presentes, senhores procuradores, 
senhores juízes, senhores defensores públicos. Eu confesso a V. Ex.ªs 
que me sinto feliz de poder participar dessa votação de hoje. Eu vou 
começar por algo construído lá atrás, quando propus, nesta Casa, a 
Frente Parlamentar em Defesa dos Defensores Públicos. Razões não 
me faltaram para isso. Entendo da cidadania algo importante e vejo nos 
defensores públicos instrumento poderoso e necessário para a cidadania. 
De igual monta também, aqui dentro desta Casa, eu me orgulho, dentre 
os 42, eu ter sido o único a defender esse aumento hoje proposto pelo 
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Executivo aos senhores procuradores. Quando me negaram apoio nesta 
Casa, não tiraram o meu poder discricionário de defender. De igual 
modo também, eu quero dizer da AMA, Associação dos Magistrados, 
à qual eu tenho um respeito muito forte, grandioso pelo Holídice, 
homem correto, probo, sério e que merece a gestão que tem. De igual 
modo, eu faço das mesmas palavras o meu reconhecimento ao João 
Ricardo por conduzir os caminhos da Casa onde ele faz gestão. Da 
mesma forma, Alberto Bastos, a quem eu tenho um respeito grandioso 
e torço para que ele possa desenvolver o seu mister. E agora eu me 
vejo diante da minha oportunidade de votar nesses três segmentos e já 
declaro, antecipadamente, o meu voto, tanto na propositura de governo, 
quando remete à questão do Judiciário de poder crescer e chegar a 
desembargador de Timon e de Imperatriz sem saírem de lá. Aos 9% dos 
senhores procuradores que, de igual monta, eu defendia nessa Casa. Isso 
me valeu uma medalha de reconhecimento, a que eu sou extremamente 
grato. Aproveito para distribuir aqui minha gratidão, declinar diante 
de vocês minha gratidão. Que os defensores públicos possam também 
acumular quando defenderem dois municípios ao mesmo tempo, 
ganhar 25%. Onde é que está o equívoco? Onde é que está o erro? Dos 
defensores públicos serem ombreados aos próprios ganhos que foram 
outros. Porque essa dicotomização? Por que essa segregação? Foi assim 
meus instrumentos que eu utilizei aqui nessa Casa. Portanto, eu peço a 
base de governo, ao líder de governo que não promova na verdade nos 
seus delírios políticos, das suas divergências políticas, que deixamos lá 
para trás as nossas paixões por candidatos quem quer que seja, mas que 
procuramos defender os interesses institucionais, que esse é o nosso 
mister aqui nesta Casa. Se nós aqui nesta Casa, se a base de governo, 
se a liderança de governo entender e fazer um boicote, eu diria assim, 
está prestando na verdade um desserviço a esses segmentos. Obstruir 
uma votação que todos querem votar pela força, pela égide do palácio, 
pelos ditames do palácio, pelo rancor do palácio do governo nas 
brigas, aqui dentro dessa Casa, não leva a nada. Deixemos para depois, 
votemos esses três pedidos do próprio governo para poder dar valor 
e aumentar o valor ainda desse segmento. Por que isso? Por que esse 
ódio visceral? Por que esse ódio intrínseco, atávico, que vem nutrindo 
essas divergências pequenas que até pouco tempo atrás não existia, até 
pouco tempo atrás eram submissos de certa ordem e agora começa se 
arvorar o direito de poder se digladiar sem ter na verdade conhecimento 
profundo. Então deixemos para trás as nossas brigas, deixemos para 
depois e vamos votar esses três projetos. Quantas vezes nós votamos 
aqui nos afogadilhos por entender e agora começamos a querer exigir 
determinados conceitos que não existem dentro da internalidade de cada 
um! Senhores, vamos votar no projeto. Onde é que está o pecado do juiz 
que fica em Timon e em Imperatriz, poder chegar a desembargador, 
onde está o pecado do procurador ganhar igual modo ao que os outros 
servidores públicos, que também são servidores públicos, onde é que 
está o pecado, onde é que está o pecado e um defensor público ganhar 
25% a mais, porque está defendendo, duas cidades, por que isso? São 
dois serviços, é dobrado, gente, é trabalho, é carro, é combustível, é 
despesa, por que esse ódio? Senhores, eu digo a você, que esta Casa 
ainda e lúcida, e pode ter certeza, que na hora em que botar esse projeto 
aqui, nós votaremos, nós apelaremos, nós vamos questionar de novo, 
para poder dar luz, dar ênfase e sensibilizar os meus pares, para que a 
gente venha votar o mais breve possível, esses três projetos, a sorte está 
lançada, Deus está conosco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Aqui no meu registro, deputado Duarte seria o próximo, mas a 
deputada Thaiza Hortegal, já havia pedido a inscrição, e vai ao Pequeno 
Expediente agora, por cinco minutos, sem apartes, enquanto a deputada 
Thaiza se desloca até a tribuna, registro a presença do Dr. Marco 
Adriano Ramos Fonseca, presidente da Associação dos Magistrados, 
não, presidente da Associação dos Magistrados, é o Dr. Holídice, que 
não sei se já está aqui, não o vi ainda, é o Dr. Marco Adriano Ramos 
Fonseca, é o vice-presidente da Associação dos Magistrados do 
Maranhão, e da Dra. Sueli de Oliveira Santos Feitosa, terceira vice-
presidente, também registro a presença do Dr. João Ricardo Oliveira, 
presidente da Associação dos Procuradores do Estado, em nome do qual 

eu saúdo os demais procuradores aqui presentes. Sejam todos e todas 
muito bem-vindos ao Plenário da Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Só terminar o registro aqui, Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – OK.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Também o Dr. Joaquim Neto, ex-presidente da Associação dos 
Defensores Públicos do Estado do Maranhão, representando os 
defensores públicos, hoje, aqui no plenário. Deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, só para corroborar com a saudação de V. Excelência, eu 
gostaria também aqui de saudar o Dr. Marcos Adriano, que foi juiz de 
Direito da cidade de Pedreiras, aqui, hoje, vice-presidente da AMA do 
Estado do Maranhão, dos magistrados do Estado do Maranhão. Que 
sejam bem-vindo todos os juristas aqui presentes, juízes, procuradores. 
E dizer aqui aos senhores Deputados que nós temos, daqui a pouco, 
uma matéria de interesse do judiciário do nosso Maranhão e pedir que 
todos possam colaborar para que a gente possa aprovar a matéria do 
judiciário. Obrigado, Presidente. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL 
(sem revisão da oradora) – Bom dia a todos. Primeiramente, quero 
agradecer a Deus pela oportunidade de, mais um dia, ser conduzida 
a esta Casa. Pela primeira, vez subo a essa tribuna nesse ano de 2022. 
E agradeço a Deus pelo cuidado, pela circunstância, por nos dar 
sabedoria de conduzir e ter um descanso, um equilíbrio diante dos 
desafios que nos são impostos. Pela primeira vez também assumo, 
nesse mandato, a liderança do partido Progressista, na Assembleia, 
partido sob o comando do presidente nacional, estadual, André Fufuca, 
meu amigo, parceiro e que quero aqui agradecer pela confiança, pela 
responsabilidade a mim concedida de representar os interesses desse 
partido por todo o Maranhão. Aproveito e parabenizo também o amigo 
V. Exa. Ciro Neto, deputado que conduziu com muita cautela, com 
muita sabedoria a liderança do bloco e hoje estou aqui muito feliz 
por esse momento. E torno hoje a um assunto, nesta manhã, o qual 
muitos me questionaram ou perguntaram por que de tanto tempo eu 
não ter me manifestado, o qual muito tempo eu ter permanecido em 
silêncio, o qual há muito tempo, realmente, eu não ter exposto nenhuma 
opinião, ou algo relacionado ao afastamento do prefeito de Pinheiro, 
Luciano, no dia 12 de fevereiro de 2022. Como uma das principais 
representantes da minha querida Baixada maranhense, eu não me 
manifestei, em nenhum momento, não por omissão. Não me manifestei 
por não ser jurista, por não ser técnica e acreditar na justiça, acreditar 
nas investigações, acreditar no andamento do processo. E, no momento 
oportuno, vim me manifestar. E esse momento chegou e vejo aqui que, 
nos últimos dias, a maioria da população comemorou, com grande 
alegria e entusiasmo, a volta do gestor ao cargo de prefeito daquele 
município. Foram às ruas comemoraram porque nele foi depositado, dia 
15 de novembro de 2020, mais de 60% dos votos, a esperança de dias 
melhores naquela cidade. Ele, junto com sua Vice-prefeita Ana Paula 
Lobato. Hoje, Luciano retorna de cabeça erguida, com mais empenho e 
mais determinação para trabalhar. O processo está em andamento, ainda 
há um processo pela frente, mas nós acreditamos na justiça e, acima 
de tudo, em momento algum, o gestor negou por se omitir de qualquer 
informação, ao contrário, contribuiu para que todas as investigações 
fossem feitas. É claro que há ausência de elementos comprobatórios 
das acusações feita ao gestor, onde a mídia, antecipadamente, o 
condenou diante do desenrolar das investigações, antes mesmo da 
própria justiça se manifestar. Desde o início, ele contribuiu com todas 
as informações necessárias, sempre comprovando nos autos que não há 
qualquer direcionamento ou comando nos autos das licitações, não há 
qualquer comprovação de envolvimento nas licitações, não há nenhum 
envolvimento direto e nem indireto do prefeito nas licitações e muito 
menos de recebimento de dinheiro de recursos públicos em contas 
oriundas das empresas investigadas. O seu retorno é o entendimento 
claro da justiça, da veracidade dos autos do processo, das comprovações. 
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O seu retorno é o entendimento de que não se pode antecipar apenas 
de um afastamento diante de tudo aquilo que está sob investigações e 
sendo colocado às claras. O seu retorno é um ato de compreensão de 
Estado de Direito Democrático, porque ele ali foi eleito pela maioria 
da população, com mais de 60% dos votos. Reforço que ali o pedido de 
reconsideração do desembargador foi uma decisão e não uma liminar, 
o que comprova, mais uma vez, que os autos do processo foram legais 
e, conforme as investigações, acima de tudo, estão sendo positivamente 
e desmistificando algo de ato cruel e covarde que muitos aplicaram 
e que se aproveitaram do momento. E, para finalizar, eu quero aqui 
externar toda gratidão e parabenizar a Vice-prefeita Ana Paula Lobato, 
em exercício por 31 dias, tempo em que demonstrou ser uma mulher 
de garra, de coragem, de competência, destemida. Presidente Othelino, 
V. Ex.ª viu o esforço com que Ana Paula se dedicou àquela cidade, 
o quanto ela não mediu esforços para que não parassem os serviços 
daquela população. Então, eu muito me orgulho de saber que, ao lado 
daquela mulher, com quem andei nas campanhas, e o discurso da Ana 
Paula dizendo que ela não seria apenas uma vice, mas que ela seria 
uma vice participativa, assim ela tem sido uma vice e demonstro ser 
uma prefeita, uma gestora preparada. Muito aqui em nome dela, em seu 
nome, eu agradeço e parabenizo o casal pela dedicação e demonstração 
de amor e carinho pela cidade de Pinheiro. Pinheiro mais do que nunca 
está forte, talvez nunca na história de Pinheiro tivesse uma união como 
essa. Tudo aquilo que foi colocado, foi colocado em prática, quem foi 
a lealdade, a confiança e a união. E algo eu aprendi com você, que no 
momento de crise, a palavra que permanece é a união. E isso Pinheiro 
demonstrou, e hoje o grupo retorna, acho que muito mais forte, com mais 
responsabilidade e cabe a nós, deputados, estar fiscalizando, orientando 
os gestores e cada vez mais junto em prol daquele município, que é mãe 
polo daquela região que tanto padece e precisa daquela cidade. Muito 
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e Deputadas, 
vim à tribuna nesta manhã para destacar e tirar qualquer dúvida 
acerca da importante luta que nós estamos realizando aqui dentro da 
Assembleia, em respeito às prerrogativas, em respeitos a maioria, 
a proporcionalidade desta Casa e para garantir que o Governo do 
Estado, independentemente de quem seja, qual seja o governador, 
possa continuar realizando as suas ações, sem quaisquer entraves, 
sem quaisquer obstáculos ilegítimos, eu saúdo, Senhor Presidente, o 
doutor Marco Adriano Ramos Fonseca, vice-presidente da Associação 
dos Magistrados do Maranhão; da sua vice-presidente, Suely Oliveira 
Santos; João Ricardo, professor João Ricardo, presidente da Associação 
dos Procuradores do Estado, em nome do qual eu saúdo os demais 
procuradores; doutor Joaquim Neto, ex-presidente da Associação dos 
Defensores Públicos do Estado, saúdo todos os defensores públicos 
aqui presentes, meus queridos amigos Luiz Otávio, Rairom, amigos 
que lutamos juntos na defesa do consumidor, eu à época do PROCON, 
eles no Núcleo de Defesa do Consumidor, que tem crescido cada 
vez mais, Defensora Pública que hoje tem como defensor-geral meu 
querido amigo defensor Alberto Bastos, que tem realizado um excelente 
trabalho em respeito às prorrogativas de defensor público, não é à 
toa que eu destinei emenda parlamentar para a Defensoria Pública 
para garantir a criação do Núcleo Ecológico. Senhor Presidente, em 
respeito a essas categorias, em respeito ao Poder Judiciário, em respeito 
à Procuradoria do Estado do Maranhão, que eu tive a honra de ser 
estagiário, eu peço a Vossa Excelência, Senhor Presidente, que possa 
realizar a eleição da Comissão de Constituição e Justiça, em respeito 
a este Regimento Interno que estabelece as regras do jogo. Todos nós 
aqui sabemos que a atual composição da Assembleia, ou melhor, que a 
atual composição da Comissão de Constituição e Justiça não respeita 
o Regimento, não respeita proporcionalidade. Data máxima vênia, 
eu como jurista, como advogado, essa é minha profissão, não posso 
permitir que um ato ilegal possa ter reconhecimento como certo. Para 

que todos possam compreender, o Regimento dessa Casa, em especial 
o artigo nº 28, vem sendo desrespeitado. Hoje nós temos na presidência 
da comissão mais importante desta Casa, indicado pelo Presidente da 
Assembleia, Deputado Othelino Neto, um deputado do PDT; como 
vice-presidente, outro deputado do PDT. Ora, se a proporcionalidade 
não está sendo respeitada, se a maioria dos partidos dessa Casa não estão 
sendo respeitados, significa dizer que, a partir do mês de abril, quando o 
Vice-Governador Carlos Brandão assumirá o Governo, essa comissão, 
que é um verdadeiro filtro que define quais projetos serão votados 
nesse plenário, será utilizada como uma barreira. Por essa razão que o 
Regimento dessa Casa está sendo rasgado. Em respeito aos defensores 
públicos, em respeito aos membros da Procuradoria-Geral do Estado e 
em respeito ao Poder Judiciário, que o Governador Flávio Dino, no início 
do mês de fevereiro, enviou para essa Casa projetos que garantem maior 
reconhecimento, maior valorização, aumento salarial. Essa é a vontade 
do Governo do Estado. Essa é a vontade do Governador Flávio Dino. 
Essa é a nossa vontade. E aqui eu falo como líder do Bloco de apoio 
ao Governo do Estado. Senhor Presidente, eu imploro, vamos fazer a 
eleição da CCJ respeitando o Regimento. Se respeitar o Regimento 
não basta, vamos fazer essa eleição em respeito a essas categorias 
que vieram aqui, presencialmente, buscar a aprovação do projeto que 
foi enviado pelo Governador Flávio Dino. Eu falo aqui não só como 
deputado. Eu falo aqui como líder de apoio, líder do Bloco de apoio ao 
Governo do Estado. Essa é a vontade do Governador Flávio Dino. Não 
é à toa que foi ele que enviou esses projetos para cá. Senhor Presidente, 
mais uma vez eu peço, vamos respeitar o Regimento, vamos compor 
a CCJ em respeito à proporcionalidade, em respeito às regras do jogo 
para que nós possamos, ainda hoje, aprovar os projetos que beneficiam 
os procuradores do Estado, que beneficiam a PGE, que beneficiam 
os defensores públicos, que beneficiam o Poder Judiciário. Porque, a 
partir do momento que nós temos um Judiciário forte, uma Defensoria 
com suas prerrogativas respeitadas, a Procuradoria do Estado com seus 
direitos garantidos, nós temos o pleno respeito ao direito daqueles que 
mais precisam. E, claro, se estamos aqui para defender o fortalecimento 
de outros poderes, nós não podemos abrir mão das nossas prerrogativas 
enquanto deputado que fomos legitimamente eleitos para representar 
as pessoas. Essa é a nossa vontade. Essa é a nossa luta para fazer com 
que o Governo do Estado possa avançar em respeito àqueles que mais 
precisam.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores deputados, só para que não haja nenhum ruído, a minha 
ordem de inscrição aqui está um pouco diferente da que está com o 
Bráulio, e a que está valendo conforme nós combinamos é a que chega 
para ele aqui. A próxima inscrita seria a Deputada Daniella, mas será 
o Deputado Wellington. Em seguida, V. Ex.ª. Deputada Daniella. 
Deputado Wellington, V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia! 
Que Deus seja louvado. Cumprimentar, de forma especial, os nossos 
convidados, as nossas visitas que estão hoje na Assembleia Legislativa, 
acompanhando essa importante votação que tem o apoio do Deputado 
Wellington, que tem a defesa do Deputado Wellington. Então, os 
nossos amigos procuradores na pessoa do Dr. Ricardo, nossos amigos 
defensores públicos. Aproveito para parabenizar a atuação da Defensoria 
Pública no Estado do Maranhão, na pessoa do Dr. Alberto, Dr. Jean 
Carlos Nunes Pereira e demais defensores no estado do Maranhão. 
Cumprimentar, de forma especial, os amigos também magistrados, Dr. 
Holídice Cantanhede de Barros, que não se encontra, está em outra 
atividade representando a Associação dos Magistrados. Cumprimentar, 
de forma especial, o renomado magistrado, renomado juiz, Dr. Marcos 
Adriano Ramos Fonseca, além da doutora Suely e Laíse. Sejam todos 
bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O nosso 
respeito à procuradoria, à defensoria e a todos os magistrados do estado 
do Maranhão. Em especial, faço referência ao Dr. Juiz de Direito 
Marcos Adriano Ramos Fonseca, que é o orgulho para a magistratura 
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do estado do Maranhão, orgulho para a magistratura do Brasil, dado 
seu trabalho, dado sua eficiência em defesa de um judiciário forte e em 
defesa de um judiciário que protege os menos favorecidos, aqueles que 
realmente necessitam do direito. “Bem-aventurados aqueles que têm 
fome e sede de justiça”. Dr. Marcos Adriano, parabéns pelo seu trabalho. 
O Maranhão se orgulha do seu trabalho como magistrado. Senhor 
Presidente, trago aqui mais uma denúncia grave do desgoverno Flávio 
Dino. O governador tem destruído o Maranhão, aumentou a extrema 
pobreza. Nós temos, no estado do Maranhão, 1,4 milhão de maranhenses 
vivendo na extrema pobreza, 50% dos maranhenses vivendo na linha da 
pobreza. Quando tem deputado que ainda vem defender o Governador 
Flávio Dino, no mínimo está se beneficiando nas tetas do governo, se 
beneficiando dos benefícios temporários do governo. Denúncias de 
hoje: o Governador Flávio Dino gastando quase três milhões de reais 
para utilização de jato particular. Aí eu pergunto? Jato para combater a 
extrema pobreza? Jato para conceder reajuste de 33% para professores? 
Jato para nomear os 1.400 aprovado da Polícia Militar? Não. Jato para 
utilizar em campanha eleitoral antecipada. Jato para fazer politicagem, 
envolvendo o Maranhão com pseudoinaugurações, percorrendo o 
Maranhão, chegando lá estão distribuindo camisetas, estão distribuindo 
bonés, estão pagando pessoas para prestigiar, para bater palmas, para 
o governador, prefeito e secretários candidatos a deputados, estão 
utilizando o transporte escolar, crime, transporte escolar, recurso do 
governo federal, para transportar aliados, transportar cabos eleitorais, 
uma verdadeira afronta à população do Estado do Maranhão. E daqui 
eu faço uma pergunta: onde está o Ministério Público, onde está o 
Ministério Público Eleitoral? O governador Flávio Dino se utilizando 
de jatos particulares, dinheiro público, quase três milhões de reais, 
utilizando o helicóptero do GTA, para mentir para a população dizendo 
que é inauguração, e com alguns deputados, com secretários percorrendo 
o Maranhão fazendo campanha eleitoral antecipada. Vamos denunciar 
ao Ministério Público, vamos denunciar ao Tribunal de Contas do 
Estado e vamos denunciar à Polícia Federal e ao Ministério Público 
Federal a utilização de transporte escolar em muitos municípios para 
levar aliados para bater palmas para o governador. Senhor Presidente, 
daqui a pouco, uma votação importante, procuradores, defensores, 
juízes, contem com o apoio do deputado Wellington na luta pela 
valorização dos servidores, na luta pelo reajuste de todos os servidores 
públicos, inclusive, governador Flávio Dino cumpra a lei, cumpra a lei, 
a lei do piso, reajuste de 33,24 %. O Governador Flávio Dino é um 
péssimo exemplo para muitos prefeitos que não estão concedendo o 
reajuste porque para o governador Flávio Dino, vou concluir, senhor 
Presidente), tem no governador Flávio Dino um péssimo exemplo. 
Hoje os professores estão fazendo manifestação pacífica em frente à 
Praça Deodoro tentando sensibilizar o governo, tentando sensibilizar 
a sociedade, para que possa conceder o reajuste de 33,24%. E assim 
estamos na luta também pelo reajuste de 33,24% em vários municípios, 
em várias prefeituras que estão desrespeitando os professores. Era o que 
tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus abençoe a todos e 
já peço para me inscrever, Senhor Presidente, na votação do projeto de 
lei, por gentileza. Deus abençoe a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Daniella, V.Exa. tem cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (sem revisão da 
oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, todos 
que nos acompanham por meio das redes sociais, telespectadores da 
TV, ouvintes da Rádio, meu cordial bom dia a todos e a todas. Gostaria 
inicialmente de cumprimentar os procuradores do Estado do Maranhão, 
na pessoa do Dr. José Ricardo de Oliveira, também os defensores 
públicos, na pessoa do Dr. Joaquim Gonzaga Neto, quero também fazer 
referência ao nosso querido amigo Dr. Alberto Bastos, pelo brilhante 
trabalho que vem fazendo à frente da Defensoria Pública, expandindo 
cada vez mais os serviços da Defensoria pelas cidades maranhenses. 
Então não posso deixar aqui de fazer essa importante referência. O 
motivo de eu estar aqui hoje nessa tribuna é para prestar contas do 
nosso mandato. Estou aqui para anunciar mais um benefício para 
uma cidade maranhense. Uma importante cidade do centro do nosso 

estado, cidade de Presidente Dutra na qual estou protocolando hoje uma 
Indicação de Emenda Parlamentar no valor de um milhão de reais para 
pavimentação asfáltica da nossa querida Presidente Dutra. Uma cidade 
muito importante, centralizada, um polo comercial na região central 
do Estado do Maranhão. Assim também como anunciar uma indicação 
de nossa autoria atendendo ao pedido da Câmara Municipal da cidade 
de Caxias, mais precisamente, o vereador Ricardo, na qual ontem 
protocolou um pedido, uma indicação para a pavimentação asfáltica, 
para a recuperação asfáltica da MA – 034, que liga a cidade de Caxias 
ao povoado do Baú. E assim a gente vem tocando o nosso mandato, 
trabalhando muito por todos os maranhenses. O nosso trabalho está 
espalhado nos quatro cantos do Maranhão, seja na infraestrutura, seja 
na saúde. E também temos defendido uma importante bandeira, meus 
amigos, que é a bandeira das mulheres maranhenses. Nós temos lutado 
por mais direitos de todas nós mulheres, por menos violência, seja 
ela política, seja ela psicológica, seja ela física. Combatemos todo e 
qualquer tipo de violência contra a mulher. Assim vamos tocando o 
nosso mandato. Tenho certeza que faremos um excelente mandato, 
porque temos feito um mandato pautado principalmente em iniciativas 
populares. Me despeço de V. Exas. deixando um forte e um carinhoso 
abraço em cada um e dizendo que eu acredito muito que dias melhores 
ainda estão por vir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, nós chegamos ao horário da Ordem do Dia e 
temos vários oradores inscritos. Aí eu peço aos colegas deputados que 
aguardem para logo em seguida à Ordem do Dia. Estão inscritos ainda 
o Deputado Rildo Amaral, Deputado Leonardo, Deputado Dr. Yglésio, 
Deputado Vinícius Louro e o Deputado Zé Inácio. Ordem do Dia. 
Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente uma Questão de Ordem. Senhor Presidente, 
eu gostaria de pedir a verificação do quórum e orientar aos deputados 
membros do bloco Unidos Pelo Maranhão que obstruíssem a Ordem do 
Dia de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, o Deputado Duarte pediu a verificação de quórum. 
Os deputados que assim o desejarem registrem as suas presenças. 
Lembrando que temos na Ordem do Dia de hoje requerimento, dentre 
outros, tem um projeto de lei complementar de autoria do Poder 
Judiciário que trata sobre a movimentação interna na carreira, temos 
o requerimento de urgência do Deputado Ricardo Rios, que solicita a 
votação da lei complementar em regime de urgência encaminhada pelo 
Poder Executivo referente ao reajuste dos procuradores do Estado, e 
temos o requerimento 027, de autoria do Deputado Neto Evangelista, 
que solicita votação em regime de urgência do Projeto de Lei 071, de 
autoria da Defensoria Pública. Deputado Duarte, V. Ex.ª está com a 
palavra.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, no Pequeno Expediente, eu apresentei 
os fundamentos dessa questão. O Governo do Estado do Maranhão, 
o Governador Flávio Dino enviou as mensagens governamentais que 
garantem maior valorização aos membros da Procuradoria-Geral do 
Estado e aos membros da Defensoria Pública. É obvio que nós aqui 
deputados vamos votar, no momento certo, pela aprovação desse projeto, 
todos aqui são a favor do fortalecimento dessas instituições, no entanto, 
o que nós não podemos legitimar é a atual formação da Comissão 
de Constituição e Justiça que não respeita as nossas prerrogativas e 
está sendo formada para criar obstáculo ao próximo governador do 
Maranhão, Dr. Carlos Brandão, haja vista a proporcionalidade não estar 
sendo respeitada e ter como presidente um membro do PDT e como 
vice-presidente outro membro do PDT. Por isso eu peço aos deputados 
e deputadas que não registrem a sua presença sob pena de uma minoria, 
até mesmo na CCJ, ter o comando da principal comissão que é quem 
define quais projetos estarão aptos a serem votados neste plenário. Esta 
é o nosso pedido e, mais uma vez, Senhor Presidente, eu peço a V. Ex.ª 
que faça a eleição da forma correta, de acordo com o regimento desta 
Casa, para que a CCJ possa funcionar. 
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Parece-me uma 

incongruência das piores ser a favor dos projetos e não votar neles. 
Quando digo, nesta Casa, ao longo dos meus 20 anos, eu digo que sou 
a favor, reverbero os meus posicionamentos, eu me posiciono, voto, 
mas não me escondo atrás de querelas daqui da Casa. Eu acho que esses 
nossos problemas internos devem ser discutidos em ordem interna, com 
boicotes de atitudes até contra os meus projetos, aliás, sempre foram 
contra os meus projetos! Eu não consigo andar! Quando eu consigo 
passar aqui, eu sou atropelado pelo governo, mas faz parte. Eu tenho 
que entender que devo pagar o preço das minhas escolhas, agora, o que 
tem a ver o defensor público com isso? O que têm a ver os magistrados 
com isso? O que têm a ver os procuradores? Nada. Nenhum tem nada 
a ver com isso. Eu sugiro às lideranças de governo, respeito, acho que 
tem que ser debatido, mas que a gente vote e remetamos depois, para 
dentro da Casa, os nossos posicionamentos até que não tenha mais 
sessão, mas vamos pelo menos votar nestes três projetos que estão aqui 
na Casa, que já foram discutidos, debatidos. É de importância. Não tem 
nada que atropele os nossos sentimentos, não tem nada que atropele 
a nossa seriedade, a nossa dignidade, nada. Eu não vejo nenhuma 
situação dessa. Então, eu pediria que a gente tivesse um pouquinho 
mais de complacência com isso, tivesse um entendimento melhor em 
relação a essa situação e que a gente se engalfinhasse, mas que não 
levasse as nossas brigas a nos insurgir contra os direitos de terceiros. 
Eu sugiro que a gente vote os três projetos e depois a gente, na verdade, 
crie esses obstáculos nas outras pautas subsequentes, mas agora era 
interessante se fazer isso. Então, eu peço aos líderes de governo, aos 
representantes do governo que se arvoram a ser representantes de 
governo que reflitam um pouco, recuem, recuar também é um gesto 
de dignidade, de grandeza, de espírito, para que a gente vote nestes 
três segmentos, no meu entendimento, importantíssimos para todos nós. 
Tenho e volto a ter a todos os representantes dessas entidades, todos, ao 
Dr. João Ricardo, ao Doutor Holídice, Alberto Bastos, vamos atender 
esta categoria importantíssima para nós. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, sem demagogia, sem jogar para a plateia, 
eu quero fazer uma observação com relação à pauta da Ordem do Dia. 
O primeiro item é um projeto de interesse do Poder Judiciário que no 
mérito nós já colocamos expressamente aos representantes do Poder 
Judiciário que aqui estão presentes, neste plenário, que nós vamos 
votar a favor, toda a base do governo votará a favor, a observação que 
faço é que é não tem ocorrido sessão da CCJ, por não estar havendo 
quórum e este projeto quando vem para Ordem do Dia há necessidade 
que essa apreciação pela CCJ, ela se dê no plenário e da mesma forma 
os membros que compõem a CCJ, na sua maioria, tanto os titulares 
como os suplentes ainda que seja aqui no plenário não vão participar 
desta votação, então eu acho que é uma forçação de barra colocar este 
projeto sem a devida tramitação de ordem legal para que esse projeto 
fosse apreciado aqui foi encaminhado um requerimento de tramitação 
em regime de urgência, esse requerimento de tramitação de regime de 
urgência, ele não foi apreciado na sessão passada, na última sessão, por 
haver obstrução, assim com está havendo agora, agora que bom que 
esse debate sobre a legalidade ou não da eleição da CCJ, ela se dá nesse 
momento com a presença de, só para concluir, senhor presidente, com 
a presença de defensores públicos, com a presença de procuradores, 
com a presença de magistrados que são operadores do Direito e sabem 
interpretar o Regimento da Casa, então eles têm compreensão de porquê, 
por quais motivos a base do governo está se posicionando contra. Então, 
nós não temos dificuldades, nós não estamos lidando com leigos, nós 
não estamos lidando com leigos, então eles sabem da nossa motivação, 
nós vamos continuar obstruindo e no mérito aí nós nos referimos, 
mais uma vez, aos defensores, aos procuradores e aos magistrados, no 
mérito, nós vamos votar a favor, agora nós não podemos neste plenário 
legitimar uma ilegalidade que ofende o nosso Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Zé Inácio, por gentileza, a Questão de Ordem muito extensa...

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, pela 
Ordem...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Eu vou cancelar as Questões de Ordem porque já estão extensas demais, 
finalizando com o deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Eu só quero dizer 
que se joga pra plateia quando se joga pra analfabeto, aqui só tem gente 
qualificada, aqui não dá, tem o poder discricionário de fazer as suas 
escolhas de seus votos e não é um gesto meu de votar que vai fazer com 
que isso venha a abocanhar votos, mas ficaria feliz se pudesse...

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Ainda bem que 
a carapuça...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Não vou mais conceder Questão de Ordem. Senhores Deputados, 
eu vou consultar os que estão participando remotamente. Deputado 
Edivaldo, V.Exa. confirma presença? Confirma presença do deputado 
Edivaldo. Deputado Ciro Neto, V.Exa. confirma presença? Deputado 
Wellington do Curso, V.Exa. confirma a presença? Deputado Glalbert 
Cutrim, V.Exa. confirma a presença? Deputada Cleide Coutinho? Em 
obstrução. Deputado Arnaldo Melo? Em obstrução. Deputado Pastor 
Cavalcante, confirma presença? Confirma. Deputada Helena Duailibe? 
Deputada Cleide, vou já lhe passar a palavra, só um instante. Deputado 
Adelmo Soares em obstrução. Está escuro, mas deu para entender. 
Deputado Adelmo, já vi, já registrei a sua obstrução. Deputada Cleide. 
V. Exa. sinalizou. Gostaria de se manifestar?

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – 
Gostaria, Presidente. Está me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Estou sim.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO –É 
porque, logo no começo, não ficou clara a posição e a votação dos 
deputados. Não parecia se era Sim ou se era Não. Eu obstruo com todo o 
coração e com toda a certeza de que nós temos um Regimento e que tem 
que ser respeitado. Eu obstruo. Mas, no começo, eu não vi a votação dos 
deputados. V. Exa. depois faz um resumo por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Cleide, a Ordem do Dia está no grupo dos deputados. Tem 
vários itens, tem projeto de lei aqui de interesse do Poder Judiciário, 
tem requerimentos aqui de urgência, alguns requerimentos de forma ....

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO BETO – 
Pois, não, Deputada. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – O que 
eu gostaria era de saber a votação dos deputados, porque no começo não 
ficou claro se votaram Sim ou Não, entendeu? Eu obstruo com certeza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Já registrada a sua obstrução, Deputada.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Mas 
eu queria saber o total de votos se puder nos dar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ah, deputada, ainda está aberta a conferência.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – 
Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Neste momento temos 20 registrando presença. Vou voltar a conceder 
Questão de Ordem, agora, deputada Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (Questão de Ordem) - 
Senhor Presidente, eu gostaria de retificar e obstruir diante de respeitar 
também o Regimento Interno desta Casa. É óbvio que votarei a favor 
dessa importante pauta, mas no momento eu vou pela obstrução.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO- Questão de 
Ordem, Presidente Othelino, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA- Senhor Presidente, 
o senhor disse que não ia conceder mais Questão de Ordem, eu também 
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tenho uma para fazer por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Concederei a de V. Exa. também, Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, muito me chama a atenção as questões que 
estão acontecendo nesta Casa, nesse momento, haja vista que V.Exa. 
cumpriu todos os trâmites que correspondem ao Regimento desta Casa 
no momento hábil, tempestivo, fazendo aí a qualificação tanto dos líderes 
de Blocos, Comissões Temáticas, abrimos os prazos todos regimentais. 
E, de forma irresponsável, eu vejo aí alguns deputados governistas 
querendo obstruir a pauta aqui em favor do povo. Eu vejo aqui, diante 
desses deputados, que todo mundo fala, mas na prática estão fazendo o 
contrário. Hoje nós temos aqui e temos o respeito principalmente nessa 
data agora, nós temos a presença de vários magistrados, aqui presente 
a associação representada pelo doutor Marcos Adriano e outros juízes 
dentro da Assembleia Legislativa. E o tema é muito importante para o 
Judiciário. Então os deputados teriam que rever essa situação e que a 
gente pudesse votar. Eu, como líder do Bloco Parlamentar Democrático, 
peço a todos os deputados do nosso bloco que possam confirmar para a 
gente aprovar esse tema tão importante. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Já há quórum para deliberar. Eu vou descontar a presença da Deputada 
Daniella.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL – 
Senhor Presidente, Questão de Ordem. Também gostaria de retirar 
minha assinatura. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V.Ex.ª já perdeu o momento de fazer o registro, mas eu vou.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor 
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, deputado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Ela perderia o 
prazo se a Ordem do Dia estivesse no início. Não houve preclusão. Mais 
uma vez, o regimento nesta Casa está na iminência de ser rasgado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que retire, atendo ao pedido da Deputada Thaiza e desconsidere, 
ela está em obstrução. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL – 
Obrigada, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Ainda não foi 
retirada a presença da Deputada Daniella que fez o pedido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Já está contabilizada a obstrução da Deputada Daniella e da Deputada 
Thaiza. Tem 21 presentes. Assim que eu encerrar a contagem de quórum 
com a votação atual, não teremos quórum. Deputado Glalbert, V. Ex.ª, 
Deputado Neto, confirma a presença? Confirma. Deputado Glalbert, V. 
Ex.ª está acenando, é para uma Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores deputados, vou encerrar a conferência de quórum, vou 
encerrar daqui a dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Pois não, Deputado Paulo Neto.
O SENHOR DEPUTADO PAULO NETO - Registrar a minha 

presença e votar na abstenção. 
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado Paulo 

Neto está dizendo que está em abstenção, presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 

Ordem) – Acho que o Tempo Regimental, claro que Vossa Excelência é 
quem decide, mas a gente só tem apenas 21 assinaturas. Quero ratificar 
aqui o que foi dito pelo Deputado Zé Inácio, Deputado Duarte, que nós, 
em nenhum momento, temos nenhuma objeção contra os projetos aqui 

enviados, até porque um deles é o projeto de lei do Executivo. O que 
nós temos dois, na verdade, o que nós temos de fato, como o próprio 
Deputado César Pires falou, nós estamos aqui sendo hoje acompanhados 
na sessão por um público muito qualificado. Para aqueles que eu tive a 
oportunidade de conversar, de dialogar, compreenderam perfeitamente 
o motivo interno que esta Casa está passando, acho que a gente precisa 
avançar na construção desse entendimento e aí cabe muito mais ao 
Senhor como Presidente do que este plenário.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Já ouvi as ponderações de todos, vamos aguardar aqui mais um ou dois 
minutos e se não tiver 22, vamos encerrar a Ordem do Dia e retomaremos 
amanhã. Deputada Socorro, vi que V.Exa., entrou na sessão. V.Exa., vai 
registrar a presença ou vai obstruir? V. Exa., está sem áudio. Peço que 
libere o áudio da Deputada Socorro, ela está fazendo um sinal ali.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Senhor 
Presidente, está me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Estou, agora sim.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Eu estou 
só registrando que não estive presente fisicamente na reunião hoje, 
porque eu estou aqui em Timon representando, até me fiz representando 
a Assembleia no Projeto Ética Integridade Empresarial na prevenção de 
corrupção, uma ação do SEBRAE, Ministério Público, TCE, Secretaria 
de Indústria e Comércio e outras instituições de controle externo. Eu 
estou aqui, estava participando, saindo agora, estou só dando essa 
informação à Assembleia Legislativa, que me arvorei de representante 
da importância da Assembleia poder também participar de parcerias 
como essa, preventivamente desenvolver atos e atitudes sãs para a 
gestão pública e a gestão privada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A senhora gostaria de registrar a presença, deputada? 

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM - Nesse 
momento não, e faça só essa informação da minha ausência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A deputada Socorro está obstruindo, nós temos por enquanto apenas 21. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor 
Presidente, nesse tempo já podemos fazer a eleição da CCJ, com base 
no Regimento. Se a gente precisa votar logo, e nós queremos votar logo, 
e não é à toa, Senhor Presidente, que o projeto foi enviado não pela 
Assembleia, o projeto, os dois projetos da Procuradoria e da Defensoria 
são de iniciativa do Executivo, o Executivo enviou para cá porque 
ele tem interesse do projeto na sua aprovação, e nós estamos aqui 
exatamente para aprová-lo, mas com base nas regras do jogo. 

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Senhor 
Presidente, consideramos que não deu quórum, nós não podemos ficar 
até o meio dia esperando...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Zé Inácio, eu estou concluindo a contagem de quórum e 
V. Ex.ª sabe que é a presidência que define o momento de encerrar a 
contagem da Ordem do Dia, mas já estou encerrando. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, uma Questão de Ordem. O que está me chamando atenção, 
Senhor Presidente, é esse desespero danado. Calma, gente, aqui nessa 
Mesa tem Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, nós temos apenas 21 que registraram a presença. 
Seriam necessários 22, portanto, nós não teremos Ordem do Dia. 
Todos os itens constantes da Ordem do Dia de hoje estarão na sessão 
de amanhã. Espero que se tenha um entendimento e possamos dar 
andamento à votação de projetos importantes. 

IV – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Inscrito o Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, me permita antes do Grande Expediente? 
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Primeiro, quero lhe parabenizar pela condução, mas queria fazer um 
registro para a Ordem do Dia de amanhã, nós levarmos em conta os 
projetos que já foram apreciados e aprovados pela CCJ no ano passado, 
em 2021. Aí devemos ter uns 20 a 30 projetos já com parecer pronto 
para ser inserido na Ordem do Dia e ser apreciado pelo plenário para 
a Casa não ficar obstruída e não ficar paralisada, eu sugiro à V. Exa. 
que faça o levantamento dos projetos já analisados e aprovados no ano 
passado para colocar na Ordem do Dia de amanhã. Obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Eu vou apreciar. Eu quero só dizer aos nossos visitantes que nós 
incluiremos amanhã novamente na Ordem do Dia e espero que 
possamos apreciar. Deputado Yglésio, V. Ex.ª está com a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Obrigado, Presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas! Para 
nós é uma satisfação poder subir a essa tribuna diante de uma plateia tão 
qualificada. Lamentavelmente, nós estamos vivendo um momento na 
Assembleia que é muito complicado. E eu espero que, de coração, 
Presidente, isso seja resolvido internamente como deve ser. Afinal, essa 
Casa aqui todo dia custa ao bolso do contribuinte, a quem coloca um 
litro de gasolina e deixa um real e oitenta de imposto, todos os dias, 
custa um milhão e trezentos e cinquenta mil reais para a gente ficar 
numa situação como essa sem votar na Assembleia Legislativa. Então 
que, de fato, os problemas internos da Casa sejam resolvidos 
internamente, porque desestimula bastante isso aí. Eu subo à tribuna, 
primeiramente, para tratar de uma situação que aconteceu na semana 
passada e que já aconteceu de maneira reiterada dentro do UDI Hospital 
depois que foi transferido para a gestão da Rede D’Or. O UDI Hospital 
foi vendido para a Rede D’Or e os funcionários têm sido coagidos 
dentro do seu trabalho, coagidos, assediados, e até segregados. E como 
isso tem acontecido? As pessoas estão tendo que ser revistadas na 
entrada e saída do trabalho. Nós temos recebido inúmeros vídeos 
mostrando isso e, lamentavelmente, há uma divisão, inclusive em quem 
tem bolsa revistada e quem não tem, pesando mais ainda a dificuldade 
em cima do trabalhador que tem uma renda inferior. Os trabalhadores, 
principalmente técnicos de nível médio, técnicos de enfermagem, 
técnicos de radiologia, acredito que tenha chegado também aos 
enfermeiros que não têm um alvo salarial grande dentro do hospital e 
que também são submetidos a jornadas estafantes de trabalho e, mesmo 
assim, essas pessoas, em vez de terem o mínimo de consideração do 
hospital, por conta de incidentes isolados, todos estão pagando. Então, 
o trabalhador na verdade tem sofrido muito, nos últimos anos. A 
precarização do trabalho, a precarização da CLT, redução de direitos, 
dificuldades, desemprego no Brasil como um todo e isso não é um 
privilégio, não é um destino exclusivo de quem é da saúde. Essa semana 
nós tivemos uma das maiores decisões na direção do autoritarismo que 
o ativismo judiciário já conseguiu produzir aqui em São Luís. A 
Desembargadora Solange editou uma decisão que mandou prender uma 
diretoria de sindicato toda, e olha que eu já subi a esta tribuna para falar 
justamente do problema do Sindicato dos Rodoviários, do acórdão que 
a gente sabe que existe com o sindicato dos empresários em direção a 
movimentos, visando principalmente ao aumento de passagem e de 
subsídio tarifário, mas claro que a gente não pode chegar, como a 
desembargadora do Trabalho chegou, com apenas uma audiência de 
conciliação. A gente sabe que a primeira audiência é muito tensa, na 
seguinte já foi colocada a prisão de 15 diretores de sindicato, diretor de 
comunicação, todo mundo, os filhos dessas pessoas entraram em 
contato comigo, desesperados, nas suas redes sociais. Veja só, hoje a 
gente sabe que as empresas estão aqui, o trabalhador bem aqui, o 
instrumento que o trabalhador tem para buscar melhorias salarias, 
melhorias das condições de trabalho, para dizer “não” à tentativa de 
quem quer demitir os cobradores para tentar equilibrar o sistema, já que 
a prefeitura não cumpre a obrigação dela também de executar o contrato, 
infelizmente tem que se falar de reajuste, infelizmente ninguém gosta 
de falar de reajuste, mas tem um sistema de transporte que está 
quebrando todo dia, a gente sente isso na pele, no trabalho, a gente sente 
isso inclusive nas competições esportivas. Tivemos jogo, sábado, do 

Moto Club, por exemplo, contra o Pinheiro, e não tivemos o público 
que poderíamos ter por conta da greve de ônibus. Então, fica aqui, não 
vou usar a palavra repúdio, mas a minha discordância expressa com a 
decisão da magistrada e o método que foi utilizado. Faltou conciliação, 
faltou diálogo. O trabalhador voltou para o trabalho para não ser preso, 
imagine se todo mundo começar a adotar uma postura de quem não 
concordar com as condições de trabalho e perder o seu direito de greve 
e for preso. Nós vamos caminhar, passo a passo, novamente, rumo a 
uma ditadura e, pasmem vocês, ditadura de quem deveria zelar pela 
aplicação da lei da democracia, do que eles gostam de chamar o tempo 
todo de Estado Democrático de Direito. A gente tem aqui a Assembleia 
cheia de pessoas buscando os seus direitos quando são defensores, 
procuradores, são juízes, são bem recebidos. A gente não recebe aqui no 
plenário da Assembleia Sindicato de Rodoviários, a gente não recebe 
aqui na Assembleia, representantes dos urbanitários, dos agentes de 
endemias, peço inclusive, Presidente, que se veja a questão aqui da 
galeria de novo que a covid já está dando para gente ter uma sinalização 
de reabrir a galeria para que o povo volte aqui a essa Casa, porque é 
muito importante que isso aconteça, as pessoas precisam, os vulneráveis 
precisam ter acesso aqui à Assembleia. A Assembleia não pode virar um 
celeiro apenas de direitos quando a gente tem as pessoas com 
contracheque acima de vinte mil reais, a gente precisa aqui se posicionar 
todo dia por todo mundo. Então, fica esse registro, chega, chega de 
oprimir as pessoas da ponta, as pessoas que não têm quem defenda, as 
pessoas que estão aí lutando para ter cem, cento e cinquenta reais a mais 
num contracheque ou num vale-refeição dentro da sua empresa, os 
oitocentos, novecentos cobradores do sistema que não estão querendo 
ficar desempregados para não passar fome em casa, porque eu vou dizer 
uma coisa fome é uma coisa que dói, você ter ali um filho seu que você 
não tem condição de dar um prato de comida para ele isso é de cortar o 
coração, pode ter certeza, e são essas pessoas que a gente está 
restringindo os direitos. O Judiciário quando manda prender um 
sindicato, ele está passando uma sinalização que o trabalhador não tem 
importância, infelizmente, e é uma Justiça do Trabalho, uma Justiça 
que, historicamente, sempre defendeu os menores, que é vulnerável na 
relação, infelizmente, tem um monte de gente que não pega ônibus, que 
não passa fome em casa, que vai para rede social tentar nos cercear 
liberdade de expressão quando a gente expõe um absurdo desse. Veja 
só, trabalhador preso, um sindicalista preso, 15 sindicalistas presos, por 
quê? Porque estão fazendo greve. Imagina aqui se eu tivesse aqui um 
plenário, uma polícia desarmada que fosse fazer uma manifestação 
pacífica, porque infelizmente não tem o direito de greve previsto no 
ordenamento jurídico, mas nós mandássemos prender porque as pessoas 
estão querendo ter condições de trabalho, um deputado que não pudesse 
subir à tribuna para falar, que fosse ser processado por um promotor ou 
um juiz, pela sua opinião, imagina isso. Ou seja, a organização sindical 
criminalizada, claro que esses Sindicatos eles têm vieses que são muitas 
vezes disputas políticas, que às vezes até atrapalha a categoria, mas 
nada pode sobrepor o direito da categoria ter greve, porque senão não 
tinha apoio, porque se fosse um movimento só comandita, de cabide lá 
em cima, não teria tanta paralisação. As pessoas estão tentando lutar 
pelos seus trabalhos, pelas suas vidas, pelos seus direitos, pela comida 
na mesa, ninguém está brigando para ter uma prestação de carro do ano 
não, aumento para isso. Estão brigando é para não comer ovo em casa 
todo dia, é para não ter que abrir lata de sardinha de domingo a domingo, 
é para isso que as pessoas estão lutando, e é por isso que a gente precisa 
se posicionar. Recebi uma denúncia ontem de uma mãe que inclusive 
foi minha aluna na Universidade Ceuma, uma mãe que hoje é médica, 
que é uma das coisas que mais nos revoltam em relação à Escola 
Crescimento, criança de 11 anos, criança com autismo que chegou em 
casa, de maneira repetida, não foi um episódio, várias vezes a criança 
com hematomas com sinais de agressão dentro da escola. Acusação. A 
acusação que a menor das iniciais P. A. M. S. R., de onze anos, faz para 
a sua mãe, para sua genitora é que teria sido a professora. Isso precisa 
ser avaliado. Se foi a professora, se foi o coleguinha que de toda a forma 
não consegue conviver com a criança com autismo, porque nossas 
escolas não estão preparadas e isso é verdade. O fato é que a escola 



  58       QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 58
comete um abuso gigantesco quando não libera as imagens. E sabe por 
que eu digo isso aqui com propriedade que eu sei que é verdade? É 
porque eu já tive filho na Escola Crescimento. Filho que foi agredido 
por colega dentro do corredor e que eles relutaram para cederem as 
imagens. Só mostraram as imagens depois que eu fui lá com a direção e 
um advogado super arrogante. Ainda tentou maltratar minha esposa, 
falando alto com ela pelo fato de ela ser mulher e, quando eu cheguei, 
baixou a rotação dele. Um claro machista, uma clara falta de tato dentro 
da escola. E está aí a mãe desesperada, já fez denúncia em blog de uma 
criança que está sendo agredida na escola. Está dizendo que foi a 
professora. A gente não tem comprovação disso, mas temos que saber o 
que está acontecendo. E o que mais têm naquele Crescimento é câmera, 
o que mais têm. A escola não tem direito de uma criança chegar cheia 
de hematomas em casa e não mostrar a imagem para o pai. O dia que 
uma escola em que um filho meu estiver fizer isso comigo, a confusão 
vai ser grande. Então eu digo para a mãe: não aceite. Procure todos os 
órgãos. Venha até o gabinete. Vamos fazer representação para o 
Ministério Público também. Isso é um verdadeiro absurdo. O Conselho 
Tutelar tem que intervir. O Crescimento não tem direito de fazer isso 
com os pais e mães, principalmente as pessoas que sabem a luta que é 
todo dia cuidar de uma criança com autismo. Isso é lamentável. Para 
finalizar aqui, por que eu registrei a minha presença mesmo sendo da 
base aliada do Vice-Governador Carlos Brandão, principalmente porque 
sou pago para estar aqui na Casa para votar projetos que vêm, projetos 
do Executivo, projetos que sejam de outros colegas deputados. Eu não 
acho que isso aqui resolva, ficar 40 minutos parados na sessão sem 
votar nada. Quem não fez discurso hoje, aqui Assembleia, não teve 
produção e não me deixaram votar no projeto de lei. Lamentavelmente. 
Por quê? Porque nós estamos obstruindo porque tem uma discussão em 
cima da CCJ. O Governo tem que sentar com o Presidente. Esse é o 
caso. Nós estamos aqui de bancada, uma disputa de bancada dentro de 
comissão. Vamos sentar e dialogar. Agora eu sei: não está tendo diálogo 
fora. Está trazendo esse espetáculo de horror aqui para Casa. E, diferente 
do que foi falado, a Casa não é de apoio ao Executivo; a Casa está 
caminhando com o Executivo. O Executivo manda o projeto; a 
Assembleia analisa o projeto. Não está aqui o Executivo e aqui a 
Assembleia Legislativa do Maranhão. Quem acha que a Assembleia 
tem esse papel não devia nem estar aqui sendo deputado, porque a 
Assembleia Legislativa é para representar os interesses do povo do 
Maranhão. E para finalizar com notícia boa, porque a gente precisa de 
notícia boa, queria agradecer primeiramente aos deputados que 
colaboraram aqui, nos últimos dias, nessa venda, fiz uma venda de 
ingresso do Moto aqui no Plenário para fazer um levantamento de um 
recurso para a transferência de jogador, porque futebol é coisa cara, 
Deputado Edson. Agradecer a todos que colaboraram, de fato, e mostrar 
que nós vencemos o jogo, ganhamos do time do Pinheiro por 2 x 0. O 
time do Pinheiro é um time que já treina junto há bastante tempo, time 
que tem uma folha salarial que é o dobro da folha do Moto Clube, mas 
nós estamos mostrando que a organização dentro de campo, o comando 
do time, tem levado o Moto a resultados que muitos daqueles que 
disseram que o time era um time de R$ 1,99 e que ia ser rebaixado, mas 
nós estamos na final do Campeonato Maranhense do Primeiro Turno. 
Um alô aí para a torcida motense. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Registro a presença em plenário da Prefeita Ednalva Brandão, de 
São Francisco do Brejão, e do Presidente da Câmara, de João Lisboa, 
do Vereador Roni Marcelino. Registro feito a pedido do Deputado 
Rildo Amaral. Vou chamar o Tempo dos Partidos ou Blocos, mas 
pela liderança, o Deputado Rildo Amaral pela liderança do Bloco 
Solidariedade PP.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos. Cumprimento o povo do Maranhão, na pessoa 
da Prefeita Ednalva Brandão, lá de São Francisco do Brejão, assim 
também o Presidente da Câmara de João Lisboa, meu amigo e irmão, 
Roni Marcelino, da Vereadora Carla Rocha que estava aqui, do Vereador 
Marcone que está ali no meu gabinete, do Vereador Paulo Henrique, do 

Vereador Taylor que está aí também e da Vereadora Neuriane. Vários 
vereadores que vieram ontem com o Prefeito Ilson Soares lá de João 
Lisboa, Senhor Presidente. Atendendo à história principalmente do pai 
dele, o Sr. Sálvio Dino, Dr. Sálvio Dino, para passar talvez as últimas 
cinco décadas, 50 últimos anos de vida dele naquela cidade. Ontem 
presenteou a cidade de João Lisboa de maneira que possivelmente tenha 
sido o dia mais importante da construção daquela cidade. Eu queria 
destacar que, entre todos os apelos feitos, ele garantiu que irá fazer cinco 
quilômetros da estrada que liga o Povoado Pé de Galinha ao Povoado 
Centro dos Carlos, uma grande vitória. Eu queria cumprimentar o 
povo do Centro dos Carlos, na pessoa da Vereadora Neuriane, que se 
encontra aqui. Logo depois, também beneficia muito ali o povoado do 
Vereador Roni Marcelino, Bom Lugar, que recebeu também 100 mil 
blocos de bloquetes. O Vereador Roni vai indicar as ruas que serão 
feitas. Uma grande vitória, assim também como destinou mais 100 mil 
blocos para a Vila Sálvio Dino, que leva o nome do seu pai, e bairro 
Caiçara, assim também como uma ambulância para o município. Um 
Restaurante Popular, aumentando a rede do Maranhão de combate à 
fome. O Maranhão que já está indo para quase 80 e deve chegar, até 
ao final do seu mandato, a 100, praticamente dobrando o número do 
segundo maior que é o estado de São Paulo. Também um poço artesiano 
para o bairro Bananinha a pedido da Vereadora Carla Rocha, que vai 
contemplar ali e vamos fechar todo o centro da cidade no problema 
de falta d`água que tem sido uma luta constante minha, inclusive foi a 
minha primeira emenda para aquela cidade quando eu destinei para o 
Bairro Norte Sul um poço. Um trator para agricultura, a pedido do ex-
Vereador e Secretário de Agricultura Nego da Edna. Também uma ponte 
de concreto que todos os anos com a chuva é levado entre o povoado 
Bom Lugar e o povoado Centro dos Carlos, também um reservatório de 
água para o Bairro Caiçara que foi um pedido pessoal meu por entender 
que é uma demanda urgente, a reforma do hospital municipal com vinte 
leitos que será feito lá pela Agemsul com Davison, também todos os 
equipamentos para vinte leitos, onde vai beneficiar aquela população no 
hospital que o Prefeito Vilson de maneira muito responsável adquiriu 
agora no início do seu mandato, também seis conjuntos musicais para a 
Secretaria de Cultura, na pessoa do Caio, para poder dividir, distribuir 
naquela região. Queria agradecer ao Governador Flávio Dino assim 
também como o Vice Carlos Brandão, assim também como o Secretário 
Clayton Noleto, o Secretário Márcio Jerry que contribuíram para 
discussões e ampliação desses pleitos. Eu tenho certeza que o Prefeito 
Vilson que herdou uma cidade com problemas estruturais e históricos 
vai diminuir muito a demanda da reclamação da população naquela 
cidade. Uma vitória do nosso mandato, uma vitória dos vereadores 
aqui presentes, queria destacar também que não pôde vir, mas queria 
destacar aqui a luta do Vereador João Filho lá de João Lisboa também, 
do Vereador Francimar que endossou esses pedidos e dizer ao povo 
de João Lisboa que, de maneira muito responsável, eu mostro que o 
mandato tem que ser transparente, não um mandato em que chega para 
prometer e que se pouco faz, de uma vez só a gente leva mais de dez 
benefícios para aquela cidade, e quem ganha é o povo, quem ganha é a 
população, é a cidade de João Lisboa que vai ser impactada e um dos 
pedidos é para que toda mão de obra seja feita com pessoas daquela 
cidade para que a gente possa além de tudo gerar emprego e renda numa 
cidade que, a 10km de Imperatriz, precisa também atender seus filhos 
com emprego e renda. É uma vitória e saúdo de maneira muito especial 
e agradeço a Deus por essa oportunidade de quando andar toda vez no 
município de João Lisboa a população tem que entender que não sou 
filho daquela cidade, mas sou reconhecido como cidadão dela e por 
mais do que morar na cidade a cidade mora em mim. E por isso que 
defendo todos os pleitos. Um forte abraço e muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bloco Parlamentar Independente. Declina. Bloco Parlamentar 
Democrático Progressistas/Solidariedade. Declina. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PL e 
outros partidos. Declina. 
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V – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Não há oradores inscritos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Sétima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada no dia dezessete de fevereiro de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César 
Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, 
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, 
Pará Figueiredo, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell 
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Arnaldo Melo, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Dou-
tora Thaíza Hortegal, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco 
Aurélio e Rildo Amaral. Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou 
a palavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores 
(as) Deputados (as): Wellington do Curso, Rafael Leitoa, Professora 
Socorro Waquim, Antônio Pereira, Doutor Yglésio, Duarte Júnior. Não 
havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia, quando a pedido do Deputado Duarte 
Júnior foi feita verificação de “quorum”. Confirmaram suas presenças 
os Senhores (as) Deputados (as): Ciro Neto, Detinha, Doutora Hele-
na Duailibe, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio 
Soares, Neto Evangelista, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, 
Vinícius Louro e Wellington do Curso (13). Em obstrução encontra-
vam-se os Deputado (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Yglésio, Duarte Júnior, 
Edson Araújo, Othelino Neto e Zé Inácio Lula (09). Ausentes Deputado 
(as): Adriano, Arnaldo Melo, Ariston, Betel Gomes, César Pires, Da-
niella, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza 
Hortegal, Fábio Braga, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Pará Fi-
gueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, 
Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral Wendell Lages e Zito Rolim 
(20). Constatada a inexistência de quórum regimental para apreciar a 
matéria constante da Ordem do Dia, a mesma foi transferida para a 
próxima Sessão Ordinária. Em seguida, o Presidente submeteu à deli-
beração da Mesa, que deferiu: Requerimento nº 025/2022, de autoria do 
Deputado Edson Araújo, solicitando que seja encaminhada mensagem 
de pesar aos familiares do Senhor Francisco Oliveira, pelo seu faleci-
mento e Requerimento nº 029/2022, de autoria do Deputado Edivaldo 
Holanda, solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa, voto 
de profundo pesar pelo falecimento do Senhor Antônio César Baroni 
Pereira, ocorrido no dia 15 de fevereiro do corrente ano. No primeiro 
horário do Grande Expediente, não houve oradores inscritos. No tempo 
destinado aos Partidos ou Blocos, pronunciou-se o Deputado Vinícius 
Louro, pelo Bloco Parlamentar DemocráticoPL/Republicano e o Depu-
tado Antônio Pereira, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. 
No Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada mais havendo 
a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada 
a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plená-

rio Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 
17 de fevereiro de 2022.  

Deputado Glalbert Cutrim
Presidente, em exercício

Deputado Ciro Neto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wendell Lages
Segundo Secretário, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 162/2022

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO      
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Art.1º Fica estabelecido durante as festividades do Carnaval, o 

feriado e pontos facultativos na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, como segue:

I – 28 de fevereiro, segunda-feira, Carnaval, ponto facultativo.
II – 1º de março, terça-feira, Carnaval, feriado.
III – 2 de março, quarta-feira de Cinzas, ponto facultativo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 21 de fevereiro 

de 2022.    
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputado CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 29/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA BRAZ E BRAZ LTDA. OBJETO: 
Emissão da Nota de Empenho nº 2022NE000294 de 07/02/2022, no 
valor de R$ 177.078,51 (cento e setenta e sete mil, setenta e oito reais 
e cinquenta e um centavos), para fazer face às despesas deste Con-
trato, durante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA-  Unidade Gestora: 010101–Assem-
bleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legis-
lativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão 
Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.33.03 – Frete e Loc. veículos 
p/ necessidade do serviço; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Suba-
ção: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANU-
TENÇÃO); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
– Tesouro 0101000000; Histórico: Locação de veículo, sem condutor 
e km livre, incluindo manutenção preventiva e corretiva, objetivando 
o deslocamento via terrestre de servidores da ALEMA. Informações 
Complementares: Valor referente ao Saldo de Contrato para o Exercício 
Atual. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei nº 8.666/93 e Processo Admi-
nistrativo nº 0011/2022-AL. DATA DA ASSINATURA: 22/02/2022. 
ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Mara-
nhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 22 de fevereiro de 
2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
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FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 05/2022 
referente à ARP nº 005/2021, Pregão Eletrônico nº 001/2021-CPL/
ALEMA e Processos Administrativos nº 0264/2022-ALEMA e 
2934/2020-ALEMA. OBJETO:  Aquisição de material de consumo 
odontológico. CONTRATADA: ODONTOMED HOSPITALAR LT-
DA-EPP, CNPJ nº 03.664.454/0001-55. VALOR DO EMPENHO: 
R$ 47.807,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e sete reais e noventa 
centavos). NOTA DE EMPENHO: 2022NE000387, de 16/02/2022, 
no valor de R$ 47.807,90 (quarenta e sete mil, oitocentos e sete reais e 
noventa centavos). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 
e Processos Administrativos nº 0264/2022-ALEMA e 2934/2020-ALE-
MA. PRAZO DE FORNECIMENTO: 30 (trinta) dias corridos, con-
tados da data da assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA 
ASSINATURA: 22/02/2022. ASSINATURAS: CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão – Melina Sá Vieira Costa – Fiscal 
do Contrato; Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; ODONTOMED 
HOSPITALAR LTDA-EPP, CNPJ nº 03.664.454/0001-55 - CONTRA-
TADA.  São Luís – MA, 22 de fevereiro de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 14, § 4º, da Resolução 
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Ele-
trônico nº 002/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da 
Procuradoria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Admi-
nistrativo nº 2635/2021-ALEMA, autorizando a celebração do contrato 
e emissão da nota de empenho em favor das empresas DIAS VIDEL 
MATERIAIS PAR CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, CAÇA, PESCA 
E CAMPING LTDA, inscrita no CNPJ nº 17.785.925/0001-98, no 
valor de total R$ 194.714,99 (Cento e noventa e quatro mil setecen-
tos e quatorze reais e noventa e nove centavos) e empresa L AGUIAR 
RIBEIRO EIRELI, inscrita no, CNPJ Nº 30.346.271/0001-64, com 
valor de R$ 80.354,30 (oitenta mil trezentos e cinquenta e quatro reais 
e trinta centavos) tendo o valor total da contratação de R$ 275.069,29 
(duzentos e setenta e cinco mil, sessenta e nove reais e vinte e nove 
centavos), nos termos do Edital, seu anexo e das propostas vencedoras.  
Encaminhe-se à Comissão Permanente de Licitação, para cumprimento 
das normas legais. São Luís–MA, 22 de fevereiro de 2022. Deputado 
Othelino Nova Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão.

P O R T A R I A    Nº. 136/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais  e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 0386/2022-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER ao servidor JOSÉ ALEXANDRE DINIZ 

LOPES, Subdiretor de Publicação e Divulgação, matrícula nº 1647999 
deste Poder, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para atendimen-
to das necessidades de aquisição de materiais de consumo eventuais e 
não programados de responsabilidade da Subdiretoria Técnica de Co-
municação Social nos termos do art. 68  da Lei nº 4.320/64 e art. 4º da 
Resolução    Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimen-
to de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, 
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MA-
NUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de fevereiro 
de 2022.    

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A    Nº. 137/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais  e tendo 
em vista o que consta do Processo nº 0387/2022-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º CONCEDER ao servidor JOSÉ ALEXANDRE DINIZ 

LOPES, Subdiretor de Publicação e Divulgação, matrícula nº 1647999 
deste Poder, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para atendimen-
to das necessidades de aquisição de materiais de prestação de serviços 
eventuais e não programados de responsabilidade da Subdiretoria Téc-
nica de Comunicação Social nos termos do art. 68  da Lei nº 4.320/64 e 
art. 4º da Resolução Administrativa nº 1051/2009.

Art. 2º As despesas decorrentes da concessão deste Suprimen-
to de Fundos correrão por conta do Programa 00001 – Gestão Geral, 
Subação 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MA-
NUTENÇÃO), através da Fonte de Recursos 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 17 de fevereiro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


