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INDICAÇÃO Nº 6567/2021

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) Sambaíba, solicitando ado-
ção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, a “realização de 
campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos”.

Solicitamos que seja realizada uma intensa campanha de imu-
nização dos cães e gatos, no Município, visto que a raiva é uma doen-
ça letal, transmitida também ao homem, por meio da saliva do animal 
doente, portanto, uma enfermidade que não tem cura e necessita de 
prevenção.

Ocorre que as campanhas anuais de vacinação contra raiva, para 
cães e gatos têm por objetivo estabelecer em curto espaço de tempo, 
uma barreira imunológica capaz de interromper a transmissão da raiva 
aos animais de uma comunidade e o comprometimento da população 
humana.

Ressaltando, que a vacina deve ser aplicada em todos os cães e 
gatos com mais de três meses de idade, incluindo as fêmeas prenhas e 
lactantes.

É o que me cumpre indicar, na forma regimental, aguardando o 
atendimento do pleito.

Assembleia Legislativa em 14 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

    
INDICAÇÃO Nº 6800/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE BURITI-
RANA, TONY BRANDÃO (PDT), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6801/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DA PEDRA, MAURA JORGE (PSDB), solicitando que aprecie a 
possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6802 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DO JUNCO, EDINA FONTES (PDT), solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREI-
RAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6803 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DOS RODRIGUES, VALDEMAR DA SERRARIA (DEM), soli-
citando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE 
CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE 
REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA-
ÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI 
Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6804/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGO 
VERDE, ALEX ALMEIDA (PP), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6805/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAJEA-
DO NOVO, ANA LÉA (PDT), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6806 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LIMA 
CAMPOS, DIRCE DO JAILSON (PDT), solicitando que aprecie a 
possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6807/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LORE-
TO, GERMANO COELHO (REPUBLICANOS), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6808/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
LUÍS DOMINGUES, GILBERTO BRAGA (PSDB), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6809/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
CACHOEIRA GRANDE, CESAR CASTRO (PL), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6810 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
MAGALHÃES DE ALMEIDA, NONATO CARVALHO (MDB), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6811/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MARA-
CAÇUMÉ, TIO GAL (PL), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6812 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MA-
RAJÁ DO SENA, LINDOMAR ARAÚJO (DEM), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6813/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MARA-
NHÃOZINHO, DEUSINHA (PL), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6814/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MATA 
ROMA, BESALIEL (PDT), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6815/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MATI-
NHA, LINIELDA DE ELDO (PCDOB), solicitando que aprecie a 
possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6816/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
MATÕES, FERDINANDO COUTINHO (DEM), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6817/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
MATÕES DO NORTE, SOLIMAR (PDT), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6818/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MIRA-
DOR, DOMINGAS CABRAL (REPUBLICANOS, solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6819 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
MILAGRES DO MARANHÃO, JOSÉ AUGUSTO (REPUBLI-
CANOS), solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O 
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA 
LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6820/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MIRAN-
DA DO NORTE, ANGELICA (PL), solicitando que aprecie a possi-
bilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6821/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
MIRINZAL, AMAURY (PP), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6822/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MON-
ÇÃO, CLAUDIA SILVA (PL), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021 9

INDICAÇÃO Nº 6823/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE MON-
TES ALTOS, DOMINGOS FRANÇA (PTB), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6824/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
MORROS, PARAIBA (PL), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6825/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE NINA 
RODRIGUES, RODRIGUES DA IARA (PDT), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6826/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE NOVA 
COLINAS, JOSA (PCDOB), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6827 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE NOVA 
IORQUE, DANIEL CASTRO (PL), solicitando que aprecie a possi-
bilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6828/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE NOVA 
OLINDA DO MARANHÃO, IRACY WEBA (PP), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6829/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE OLHO 
D’ÁGUA DAS CUNHÃS, GLAUBER AZEVEDO (PCDOB), soli-
citando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE 
CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE 
REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA-
ÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI 
Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6830/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE OLIN-
DA NOVA DO MARANHÃO, CONCEIÇÃO (PDT), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6831/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PAÇO 
DO LUMIAR, PAULA DA PINDOBA (PCDOB), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6832/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
PALMEIRÂNDIA, EDILSON DA ALVORADA (REPUBLICA-
NOS), solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O 
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA 
LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6833/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
PARAIBANO, VANESSA FURTADO (PTB), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6834/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PARNA-
RAMA, RAIMUNDO SILVEIRA (PROS), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6835/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PAS-
SAGEM FRANCA, MARLON TORRES (PTB), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6836/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
PAULINO NEVES, RAIMUNDINHO LIDIO (REPUBLICANOS), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6837/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PAULO 
RAMOS, ADAILSON MACHADO (PP), solicitando que aprecie a 
possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6838/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PASTOS 
BONS, ENOQUE MOTA (PTB), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6839 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PE-
DREIRAS, VANESSA MAIA (SOLIDARIEDADE), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6840/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PEDRO 
DO ROSÁRIO, TOCA SERRA (PCDOB), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6841/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PENAL-
VA, RONILDO CAMPOS (PP), solicitando que aprecie a possibilida-
de de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6842/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PERI 
MIRIM, HELIEZER DO POVO (PCDOB), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6843/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PERI-
TORÓ, DR. JUNIOR (PP), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6844/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
PINDARÉ MIRIM, ALEXANDRE COLARES (REPUBLICA-
NOS), solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O 
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA 
LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6845/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PIO XII, 
AURELIO DA FARMÁCIA (PL), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6846/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PIRAPE-
MAS, FERNANDO CUTRIM (REPUBLICANOS), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6847/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE POÇÃO 
DE PEDRAS, FRANCISCO PINHEIRO (PDT), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6848/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PORTO 
FRANCO, DEOCLIDES MACEDO (PDT), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6849/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PORTO 
RICO DO MARANHÃO, ALDO BROWN (PL), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6850/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PRE-
SIDENTE DUTRA, RAIMUNDO DA AUDIOLAR (REPUBLI-
CANOS), solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O 
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA 
LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.



  16       QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 16

INDICAÇÃO Nº 6851/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PRESI-
DENTE JUSCELINO, DR. PEDRO RAMOS (PL), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6852/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Colinas, Valmira Miranda 
Da Silva Barroso 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 em 14 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6853/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PRESI-
DENTE SARNEY, VALÉRIA (PCDOB), solicitando que aprecie a 
possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6854/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PRESI-
DENTE VARGAS, FABIANA (PDT), solicitando que aprecie a possi-
bilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6855/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
PRIMEIRA CRUZ, NILSON DO CASSÓ (REPUBLICANOS), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6856/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE RAPO-
SA, EUDES BARROS (PL), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6857/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
RIACHÃO, RUGGERO FELIPE (PATRIOTAS), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6858/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
RIBAMAR FIQUENE, COCIFLAN (PDT), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6859/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ROSÁ-
RIO, CALVET FILHO (PSC), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6860/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE TASSO 
FRAGOSO, DR. ROBERTH (REPUBLICANOS), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6861/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE TURIA-
ÇU, EDESIO CAVALCANTI (REPUBLICANOS), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6862/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE TURI-
LÂNDIA, PAULO CURIÓ (PTB), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6863 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
TUTÓIA, DIRINGA (PDT), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6864/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE TIMON, 
DINAIR VELOSO (PSB), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6865/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE TRI-
ZIDELA DO VALE, DR. DEIBSON BALE (PDT), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6866/2021

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

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente à Excelentíssima Prefeita de São Roberto/MA, a Se-
nhora, Danielly Coelho Trabulsi, para que tome ciência e a faça cumprir 
a lei nº 11.514, de 21 Julho de 2021 (que segue em anexo), que “Institui 
o Dia Estadual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no 
ambiente de trabalho. ”

O dia 16 de dezembro foi marcado por um caso de repercussão 
nacional, onde a Deputada Isa Penna (Assembleia legislativa do estado 
de São Paulo) foi vítima de assédio sexual, em seu ambiente de traba-
lho, fato este flagrado pela câmara. 

Portanto, o que se objetiva com essa legislação, é termos um dia, 
para que anualmente possamos, levantar essa discussão e debate am-
plamente.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de setembro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

LEI Nº 11.514, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Institui o Dia Estadual de Com-
bate ao Assédio Sexual contra Mulheres 
no ambiente de trabalho.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-
va do Estado decretou e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o dia 16 de dezembro como o Dia Esta-
dual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho, público ou privado, a ser realizado, anualmente.

Art. 2° - O dia tem como objetivo sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre a necessidade de erradicar o Assédio Sexual contra 
Mulheres no Ambiente de Trabalho como forma de disciplinamento, 
punição ou por qualquer motivação e pretexto.

Art. 3°- Neste dia do ano o Estado realizará ações de mobiliza-
ção, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, 
visando ao enfretamento ao assédio sexual contra mulheres no ambiente 
de trabalho.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

 
 FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

INDICAÇÃO Nº 6867/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar/
MA, o senhor Júlio César de Sousa Matos, para que tome ciência e a 
faça cumprir a lei nº 11.514, de 21 Julho de 2021 (que segue em anexo), 
que “Institui o Dia Estadual de Combate ao Assédio Sexual contra 
Mulheres no ambiente de trabalho. ”

O dia 16 de dezembro foi marcado por um caso de repercussão 
nacional, onde a Deputada Isa Penna (Assembleia legislativa do estado 
de São Paulo) foi vítima de assédio sexual, em seu ambiente de traba-
lho, fato este flagrado pela câmara. 

Portanto, o que se objetiva com essa legislação, é termos um dia, 
para que anualmente possamos, levantar essa discussão e debate am-
plamente.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de setembro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

LEI Nº 11.514, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Institui o Dia Estadual de Com-
bate ao Assédio Sexual contra Mulheres 
no ambiente de trabalho.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-
va do Estado decretou e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o dia 16 de dezembro como o Dia Esta-
dual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho, público ou privado, a ser realizado, anualmente.

Art. 2° - O dia tem como objetivo sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre a necessidade de erradicar o Assédio Sexual contra 
Mulheres no Ambiente de Trabalho como forma de disciplinamento, 
punição ou por qualquer motivação e pretexto.

Art. 3°- Neste dia do ano o Estado realizará ações de mobiliza-
ção, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, 
visando ao enfretamento ao assédio sexual contra mulheres no ambiente 
de trabalho.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

 
 FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

INDICAÇÃO Nº 6868/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena/MA, 
o Senhor Salomão Barbosa de Sousa, para que tome ciência e a faça 
cumprir a lei nº 11.514, de 21 Julho de 2021 (que segue em anexo), 
que “Institui o Dia Estadual de Combate ao Assédio Sexual contra 
Mulheres no ambiente de trabalho. ”

O dia 16 de dezembro foi marcado por um caso de repercussão 
nacional, onde a Deputada Isa Penna (Assembleia legislativa do estado 
de São Paulo) foi vítima de assédio sexual, em seu ambiente de traba-
lho, fato este flagrado pela câmara. 

Portanto, o que se objetiva com essa legislação, é termos um dia, 
para que anualmente possamos, levantar essa discussão e debate am-
plamente.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de setembro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

LEI Nº 11.514, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Institui o Dia Estadual de Com-
bate ao Assédio Sexual contra Mulheres 
no ambiente de trabalho.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-
va do Estado decretou e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o dia 16 de dezembro como o Dia Esta-
dual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho, público ou privado, a ser realizado, anualmente.

Art. 2° - O dia tem como objetivo sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre a necessidade de erradicar o Assédio Sexual contra 
Mulheres no Ambiente de Trabalho como forma de disciplinamento, 
punição ou por qualquer motivação e pretexto.

Art. 3°- Neste dia do ano o Estado realizará ações de mobiliza-
ção, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, 
visando ao enfretamento ao assédio sexual contra mulheres no ambiente 
de trabalho.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

 
 FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

INDICAÇÃO Nº 6869/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês/MA, o 
senhor Luís Felipe de Oliveira Carvalho, para que tome ciência e a faça 
cumprir a lei nº 11.514, de 21 Julho de 2021 (que segue em anexo), 
que “Institui o Dia Estadual de Combate ao Assédio Sexual contra 
Mulheres no ambiente de trabalho. ”

O dia 16 de dezembro foi marcado por um caso de repercussão 
nacional, onde a Deputada Isa Penna (Assembleia legislativa do estado 
de São Paulo) foi vítima de assédio sexual, em seu ambiente de traba-
lho, fato este flagrado pela câmara. 

Portanto, o que se objetiva com essa legislação, é termos um dia, 
para que anualmente possamos, levantar essa discussão e debate am-
plamente.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-

mento e publicidade à referida lei.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de setembro 

de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

LEI Nº 11.514, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Institui o Dia Estadual de Com-
bate ao Assédio Sexual contra Mulheres 
no ambiente de trabalho.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-
va do Estado decretou e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o dia 16 de dezembro como o Dia Esta-
dual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho, público ou privado, a ser realizado, anualmente.

Art. 2° - O dia tem como objetivo sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre a necessidade de erradicar o Assédio Sexual contra 
Mulheres no Ambiente de Trabalho como forma de disciplinamento, 
punição ou por qualquer motivação e pretexto.

Art. 3°- Neste dia do ano o Estado realizará ações de mobiliza-
ção, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, 
visando ao enfretamento ao assédio sexual contra mulheres no ambiente 
de trabalho.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

 
 FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

INDICAÇÃO Nº 6870/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Pinheiro/MA, o Senhor 
João Luciano Silva Soares, para que tome ciência e a faça cumprir a lei 
nº 11.514, de 21 Julho de 2021 (que segue em anexo), que “Institui o 
Dia Estadual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no 
ambiente de trabalho. ”

O dia 16 de dezembro foi marcado por um caso de repercussão 
nacional, onde a Deputada Isa Penna (Assembleia legislativa do estado 
de São Paulo) foi vítima de assédio sexual, em seu ambiente de traba-
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lho, fato este flagrado pela câmara. 

Portanto, o que se objetiva com essa legislação, é termos um dia, 
para que anualmente possamos, levantar essa discussão e debate am-
plamente.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de setembro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

LEI Nº 11.514, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Institui o Dia Estadual de Com-
bate ao Assédio Sexual contra Mulheres 
no ambiente de trabalho.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-
va do Estado decretou e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o dia 16 de dezembro como o Dia Esta-
dual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho, público ou privado, a ser realizado, anualmente.

Art. 2° - O dia tem como objetivo sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre a necessidade de erradicar o Assédio Sexual contra 
Mulheres no Ambiente de Trabalho como forma de disciplinamento, 
punição ou por qualquer motivação e pretexto.

Art. 3°- Neste dia do ano o Estado realizará ações de mobiliza-
ção, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, 
visando ao enfretamento ao assédio sexual contra mulheres no ambiente 
de trabalho.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

 
 FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

INDICAÇÃO Nº 6871/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra/
MA, o Senhor Raimundo Alves Carvalho, para que tome ciência e a 
faça cumprir a lei nº 11.514, de 21 Julho de 2021 (que segue em anexo), 
que “Institui o Dia Estadual de Combate ao Assédio Sexual contra 

Mulheres no ambiente de trabalho. ”

O dia 16 de dezembro foi marcado por um caso de repercussão 
nacional, onde a Deputada Isa Penna (Assembleia legislativa do estado 
de São Paulo) foi vítima de assédio sexual, em seu ambiente de traba-
lho, fato este flagrado pela câmara. 

Portanto, o que se objetiva com essa legislação, é termos um dia, 
para que anualmente possamos, levantar essa discussão e debate am-
plamente.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 de setembro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

LEI Nº 11.514, DE 21 DE JULHO DE 2021.

Institui o Dia Estadual de Com-
bate ao Assédio Sexual contra Mulheres 
no ambiente de trabalho.

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, 

Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislati-
va do Estado decretou e eu sanciono seguinte Lei:

Art. 1° - Fica instituído o dia 16 de dezembro como o Dia Esta-
dual de Combate ao Assédio Sexual contra Mulheres no Ambiente de 
Trabalho, público ou privado, a ser realizado, anualmente.

Art. 2° - O dia tem como objetivo sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre a necessidade de erradicar o Assédio Sexual contra 
Mulheres no Ambiente de Trabalho como forma de disciplinamento, 
punição ou por qualquer motivação e pretexto.

Art. 3°- Neste dia do ano o Estado realizará ações de mobiliza-
ção, palestras, debates, encontros, panfletagens, eventos e seminários, 
visando ao enfretamento ao assédio sexual contra mulheres no ambiente 
de trabalho.

Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e a 
execução da presente Lei pertencerem que a cumpram e a façam cum-
prir tão inteiramente como nela se contém. O Excelentíssimo Senhor 
Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar, imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 21 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

 
 FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

INDICAÇÃO Nº 6872/2021

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 
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ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do Soter, Joser-
lene Silva Bezerra De Araújo, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6873/2021

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 da Água Bran-
ca, Marília Gonçalves, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6874/2021

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 Vicente Ferrer, Adria-
no Freitas, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6875/2021

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 Raimundo do Doca 
Bezerra, Seliton Miranda, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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.
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6876/2021

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 Raimundo das Man-
gabeiras, Accioly Cardoso, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

 
INDICAÇÃO Nº 6877/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Roberto, Danielly 
Trabulsi, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6878/2021

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 Serrano do Maranhão, 
Valdine De Castro Cunha, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6879/2021

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 encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Satubinha, Santos 
Franklin, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6880/2021

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 Senador Alexandre Costa, 
Orlando Mauro Sousa Arouche, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6881/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sítio Novo, Antonio 
Coelho Rodrigues, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6882/2021

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 Senador La Rocque, Bar-
tolomeu Gomes Alves, 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6883/2021

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 Timon, DINAIR SEBAS-
TIANA VELOSO DA SILVA, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6884/2021

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 Tasso Fragoso, Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6885/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timbiras, Dr. Antonio 
Borba, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos 
gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação 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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6886/2021

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 Sucupira do Norte, MAR-
CONY DA SILVA DOS SANTOS, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumpri-
mento 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6887/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Sucupira do Riachão, 
Walter Azevedo, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6888/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Tufilândia, Vildimar 
Alves Ricardo, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6889/2021

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 Trizidela do Vale, Dr. Dei-
bson Bale, 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 Valo-
rização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de 
profissionais da Educação. 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6890/2021

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 Vitória do Mearim, Rai-
mundo Nonato Everton Silva, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6891/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Viana, Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6892/2021

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 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 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6893/2021

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 Tutóia, Raimundo Nona-
to Abraão Baquil, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6894/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Colinas, Valmira Miranda 
Da Silva Barroso 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6895/2021

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 Zé Doca, Josinha Cunha, 
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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6896/2021

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 
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ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Conceição do Lago-Açu, 
Divino Alexandre De Lima solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6897/2021

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 encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coroatá, Luis Mendes 
Ferreira Filho solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6898/2021

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 Vitorino Freire, Luanna 
Martins Bringel Rezende, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6899/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Estreito, Leoarren Tulio 
De Sousa Cunha 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.
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6900/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Dom Pedro, Ailton Mota 
Dos Santos 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6901/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Feira Nova do Maranhão, 
Luiza Coutinho Macedo solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6902/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cururupu, Aldo Luis Bor-
ges Lopes 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6903/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Duque Bacelar, Francisco 
Flávio Lima Furtado 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6904/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortaleza dos Nogueiras, 
Luiz Natan Coelho Dos Santos 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6905/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Formosa da Serra Negra, 
Cirineu Rodrigues Costa solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6906/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Davinópolis, Raimundo 
Nonato De Almeida Santos solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6907/2021

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 encami-
nhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fernando Falcão, 
Raimunda Da Silva Almeida  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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

 
INDICAÇÃO Nº 6908/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Godofredo Viana, Shirley 
Viana Mota 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6909/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Eugênio Bar-
ros, Francisco Carneiro Ribeiro 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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6910/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Gonçalves Dias, Antonio 
Soares De Sena 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6911/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Archer, Antô-
nia Leide Ferreira Da Silva Oliveira solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumpri-
mento 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6912/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Edison Lo-
bão –  Geraldo Evandro Braga De Sousa, solicitando adoção de me-
didas para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cum-
primento 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6913/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Fortuna, Sebastião Perei-
ra Da Costa Neto 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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUINTA-FEIRA, 30 DE DEZEMBRO DE 2021 35
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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6914/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Nunes Freire, 
Josimar Alves De Oliveira solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6915/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Graça Aranha, Ubirajara 
Rayol Soares solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6916/2021

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 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, 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6917/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Luiz Rocha, 
José Orlanildo Soares De Oliveira solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumpri-
mento 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6918/2021

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 encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Grajaú, Mercial Lima 
De Arruda 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6919/2021

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 encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Icatu, Walace Azeve-
do Mendes 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6920/2021

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 
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ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Guimarães, Osvaldo Luís 
Gomes solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos 
gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6921/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Imperatriz, Francisco De 
Assis Andrade Ramos, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

 
INDICAÇÃO Nº 6922/2021

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 encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago Verde, Alex Cruz 
Almeida, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6923/2021

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 Milagres do Maranhão, 
José Augusto,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito 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.
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6924/2021

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 Mirinzal, Amaury Santos 
Almeida,  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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6925/2021

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 Mirador, Maria Domin-
gas Gomes Cabral,  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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6926/2021

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 Matões do Norte, Solimar 
Alves De Oliveira,  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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6927/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões, Ferdinando 
Araujo Coutinho,  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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6928/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Lindomar 
Lima De Araujo,  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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6929/2021

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 Matinha, Linielda Nunes 
Cunha,  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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6930/2021

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 Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Maria Deu-
sa Lima Almeida,  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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6931/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Loreto, Germano Martins 
Coelho solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos 
gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6932/2021

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 Prefeito de Magalhães de Almeida, Nonato 
Carvalho,  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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6933/2021

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) Prefeit(a)a de Mata Roma, Besaliel Frei-
tas Albuquerque,  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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6934/2021

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 Prefeito de Maracaçumé, Ruzinaldo Gui-
maraes De Melo,  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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6935/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Luís Domingues, Gilber-
to Braga, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6936/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lajeado Novo, Ana Lea 
Barros Araujo solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6937/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lima Campos, Dirce Pra-
zeres Rodrigues 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. 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6938/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa Grande do Mara-
nhão, Francisco Neres Moreira Policarpo solicitando adoção de me-
didas para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cum-
primento 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6939/2021

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 enca-
minhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa do Mato, 
Alexsandre Guimaraes Duarte 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6940/2021

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 encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Junco do Maranhão, 
Antonio Rodrigues Do Nascimento Filho solicitando adoção de me-
didas para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cum-
primento 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

 
INDICAÇÃO Nº 6941/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Joselândia, Raimundo Da 
Silva Santos, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6942/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago dos Rodrigues, Val-
demar Sousa Araujo 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6943/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itaipava do Grajaú, Jo-
valdo Cardoso Oliveira Junior 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6944/2021

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 encaminha-
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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, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6945/2021

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 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, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

  
INDICAÇÃO Nº 6946/2021

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 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, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6947/2021

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 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, 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.
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6948/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) João Lisboa, Vilson Soa-
res Ferreira Lima, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6949/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itinga do Maranhão, Lú-
cio Flávio Araújo 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6950/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jatobá, Carlos Roberto 
Ramos Da Silva, 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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6951/2021

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé Grande, Erlanio 
Furtado Luna Xavier 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

 
INDICAÇÃO Nº 6952/2021

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 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, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6953/2021

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 Miranda do Norte, Ange-
lica Maria Sousa Bonfim,  solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6954/2021

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 Monção, Claudia Silva,  
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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6955/2021

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 Nova Olinda do Mara-
nhão, Iracy Weba,  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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6956/2021

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 Olho d’Água das Cunhãs, 
Glauber Azevedo,  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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6957/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Iorque, Daniel 
Franco De Castro,  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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6958/2021

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 Montes Altos, Domingos 
França,  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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6959/2021

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 Morros, MILTON JOSE 
SOUSA SANTOS,  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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6960/2021

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 Nina Rodrigues, Raimun-
do Aguiar Rodrigues Neto,  solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6961/2021

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 Nova Colinas, Josei Rego 
Ribeiro,  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 Valo-
rização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de 
profissionais da Educação. 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6962/2021

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 Palmeirândia, Edilson da 
Alvorada,  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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6963/2021

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 Paço do Lumiar, Maria 
Paula Azevedo Desterro,  solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6964/2021

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 Paulino Neves, Raimun-
dinho Lidio, 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 Valo-
rização 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6965/2021

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 Paulo Ramos, Adailson 
Machado, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6966/2021

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 Parnarama, Raimundo 
Silveira, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6967/2021

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 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.

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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6968/2021

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 
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ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peritoró, Josue Pinho Da 
Silva Junior, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6969/2021

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 Passagem Franca, Mar-
lon Torres, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6970/2021

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 Pedreiras, Vanessa Maia, 
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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6971/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paraibano, Vanessa 
Furtado, 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 Valo-
rização 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.
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6972/2021

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 Peri Mirim, Heliezer De 
Jesus Soares, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6973/2021

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 Pindaré-Mirim, Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6974/2021

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 encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pinheiro, Luciano 
Genésio, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6975/2021

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 Pio XII, AURELIO PE-
REIRA DE SOUSA, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6976/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva, RONILDO 
CAMPOS SILVA, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6977/2021

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 Poção de Pedras, Francis-
co Pinheiro, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6978/2021

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 Pedro do Rosário, Domin-
gos Erinaldo Sousa Serra, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6979/2021

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 Porto Franco, Deoclides 
Macedo, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6980/2021

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 encaminha-

do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pirapemas, Fernando 
Cutrim, 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 Valo-
rização 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6981/2021

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 Presidente Dutra, Rai-
mundo da Audiolar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - 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 6982/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Juscelino, 
Dr. Pedro Ramos, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6983/2021

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 Presidente Vargas, Fabia-
na Rodrigues Mendes, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6984/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Rosário, Calvet Filho, 
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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6985/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Raposa, Eudes Barros, 
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. 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6986/2021

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 Porto Rico do Maranhão, 
Aldene Nogueira Passinho, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6987/2021

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 Riachão, Ruggero Felipe 
Menezes Dos Santos, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6988/2021

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 Presidente Sarney, Vale-
ria Moreira Castro, 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6989/2021

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 Santa Filomena do Ma-
ranhão, Salomão Barbosa De Sousa, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumpri-
mento 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6990/2021

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 Sambaíba, Fatima Dan-
tas, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito muni-
cipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos 
gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6991/2021

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 Ribamar Fiquene, Co-
ciflan Silva do Amarante, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 6992 /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 
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ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenil-
da Cunha Rodrigues, solicitando a abstenção na comemoração com 
festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas 
em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6993 /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 a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna 
Martins Bringel Rezende Alves, solicitando a abstenção na comemo-
ração com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração 
de pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 
no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6994 /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 Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor Rai-
mundo Nonato Everton Silva, solicitando a abstenção na comemora-
ção com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração 
de pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 
no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6995 /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 Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Senhor 
Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a abstenção na comemora-
ção com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração 
de pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 
no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6996 /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 Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando a abstenção na comemoração com fes-
tejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em 
vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6997 /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 Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando a abstenção na comemoração 
com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de 
pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no 
mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6998 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Cle-
milton Barros Araújo, solicitando a abstenção na comemoração com 
festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas 
em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6999 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo 
Nonato Abraão Baquil, solicitando a abstenção na comemoração com 
festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas 
em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7000 /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 Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando a abstenção na comemoração com fes-
tejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em 
vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7001 /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 Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando a abstenção na comemoração com festejos de 
final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em vista do 
aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7002 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando 
Portela Teles Pessoa, solicitando a abstenção na comemoração com 
festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas 
em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7003 /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 Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar Al-
ves Ricardo, solicitando a abstenção na comemoração com festejos de 
final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em vista do 

aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7004 /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 Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Dei-
bson Pereira Freitas, solicitando a abstenção na comemoração com 
festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas 
em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7005 /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 a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebas-
tiana Veloso da Silva, solicitando a abstenção na comemoração com 
festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas 
em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7006 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
Borba Lima, solicitando a abstenção na comemoração com festejos de 
final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em vista do 
aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7007 /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 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando a abstenção na comemoração 
com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de 
pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no 
mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7008 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉ-
LIX DE BALSAS, MARCIO PONTES (PCDOB), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7009 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE URBA-
NO SANTOS, PROFESSOR CLEMILTON (PSC), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 

planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7010 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
TUFILÂNDIA, VILDE (PL), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7011 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE TUN-
TUM, FERNANDO PESSOA (SOLIDARIEDADE), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
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blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7012 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
VARGEM GRANDE, CARLINHOS BARROS O CB (PCDOB), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7013 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
VIANA, CARRINHO (PL), solicitando que aprecie a possibilidade 
de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS 
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS 
TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE 
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁ-
SICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCA-
ÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.
Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-

GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7014 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DOS MARTÍRIOS, JORGE VIEIRA (PL), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7015 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE VITÓ-
RIA DO MEARIM, NATO DA NORDESTINA (PL), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7016 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE VITO-
RINO FREIRE, LUANNA (DEM), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7017 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ZÉ 
DOCA, JOSINHA CUNHA (PL), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7018 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉ-
LIX DE BALSAS, MARCIO PONTES (PCDOB), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7019 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SÃO FRANCISCO DO BREJÃO, RONEI ALENCAR (PSL), so-
licitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE 
CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MU-
NICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE 
REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESEN-
VOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA-
ÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI 
Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7020 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SÃO FRANCISCO DO MARANHÃO, ADELBARTO (PCDOB), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7021 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO, DR. JUNIOR (PDT), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7022 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO BATISTA, MECINHO (PSC), solicitando que aprecie a possi-
bilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7023 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO CARÚ, PETECA (REPUBLICANOS), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 7024 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO PARAÍSO, BETO REGIS (PCDOB), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7025 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DOS PATOS, DR. ALEXANDRE (PTB), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7026 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOÃO DO SOTER, JOSA (REPUBLICANOS), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7027 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA, MARÍLIA GONÇALVES 
(PTB), solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O 
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA 
LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 7028 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO MA-
TEUS DO MARANHÃO, IVO REZENDE (PSC), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7029 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SÃO PEDRO DOS CRENTES, DR LAHESIO BONFIM (PSL), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7030 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DE RIBAMAR, DR JULINHO (PL), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7031 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS, FARINHA PAÉ (REPUBLICANOS), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 7032 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, SELITON MIRANDA 
(PDT), solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O 
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA 
LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7033 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ACCIOLY CARDO-
SO (PSD), solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O 
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA 
LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7034 /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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itapecuru Mirim, Bene-
dito De Jesus Nascimento Neto 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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7035 /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 encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Médici, 
Janilson Dos Santos Coelho, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, 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 
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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 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7036 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento, 
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, que providencie 
junto ao Secretário de Segurança Pública do Estado – Dr. Jefferson Por-
tela, a implantação de uma Delegacia de Polícia no Povoado Paraiso, no 
Município de Pinheiro – MA. 

    Esta indicação é de inteira importância, tendo em vista que a 
medida em que a população aumenta, as estatísticas criminais também 
avançam, visa-se então, diminuir a criminalidade local, gerando segu-
rança e qualidade de vida a todos os moradores da região. 

O Povoado Paraíso fica localizado a cerca de 38 km da cidade de 
Pinheiro – MA, onde está localizada a Delegacia de Polícia. Tal distân-
cia gera a sensação de impunidade e comodismo por parte das vítimas 
que muita das vezes não possuem condições de deslocar-se para tomar 
as medidas necessárias cabíveis. 

A instalação da referida Delegacia objetiva diminuir a série de 
delitos que acontecem diariamente no local, tais como furtos, roubos, 
assassinatos e entre outros. As ações dos bandidos são facilitadas pela 
vasta rota de fuga e pela falta de um policiamento local, diminuindo as-
sim a possibilidade da prisão em flagrante, levando em consideração o 
tempo e a logística da vítima em chegar à delegacia e iniciar os tramites 
legais para que o dano seja reparado.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 22 de dezembro de 2021– Dra. Thaíza Hortegal - 
Deputada Estadual - PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7037 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO 
ROBERTO, DANIELLY TRABULSI (PTB), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 

proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7038 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SATUBI-
NHA, SANTOS FRANKLIN (PL), solicitando que aprecie a possibi-
lidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7039 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÃO 
VICENTE FERRER, ADRIANO FREITAS (DEM), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
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planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7040 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
SENADOR ALEXANDRE COSTA, DR. ORLANDO (PCDOB), 
solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO 
DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI 
QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORI-
ZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7041 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SENA-
DOR LA ROCQUE, PROFESSOR BARTOLOMEU (REPUBLI-
CANOS), solicitando que aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O 
PLANO DE CARGOS E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA 
REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA 
LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALO-
RIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, 
LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 

objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7042 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SERRA-
NO DO MARANHÃO, VAL CUNHA (PL), solicitando que aprecie 
a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CAR-
REIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDU-
CAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEM-
BRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7043 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SÍTIO 
NOVO, ANTONIO COELHO (PDT), solicitando que aprecie a possi-
bilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS E CARREIRAS 
DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULAMENTA O FUNDO 
DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDU-
CAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 DE DEZEMBRO DE 
2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
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blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7044 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SUCU-
PIRA DO NORTE, MARCONY (CIDADANIA), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7045 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE SUCU-
PIRA DO RIACHÃ, WALTER AZEVEDO (DEM), solicitando que 
aprecie a possibilidade de ATUALIZAR O PLANO DE CARGOS 
E CARREIRAS DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL 
DE EDUCAÇÃO NOS TERMOS DA NOVA LEI QUE REGULA-
MENTA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN-
TO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PRO-
FISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB, LEI Nº 14.113, DE 25 
DE DEZEMBRO DE 2020.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade atualização do plano de cargos e carreiras dos professores da 
rede municipal de educação nos termos da nova lei do FUNDEB, lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020. A solicitação é fruto da necessida-
de de valorização da educação e dos profissionais da educação básica 
proposta pela nova lei FUNDEB com destaque para reformulação dos 
planos de cargos e carreiras desses profissionais ante a redação da lei. O 
objetivo é corrigir distorções salariais históricas destes servidores pú-
blicos municipais e adequação da remuneração do magistério. 

Ante o exposto, justifica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa em 13 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7046 /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 encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7047 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7048 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú, Senhor 
Claudimê Araújo Lima, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 7049 /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 Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7050 /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 Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando que sejam tomadas medidas de infor-
mação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7051 /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 Prefeito de Bela Vista do Maranhão, Se-
nhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7052 /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 encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon 

Costa Lima, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7053 /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 Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7054 /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 Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batis-
ta Martins, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7055 /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 Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7056 /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 a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando que sejam toma-
das medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à 
sanitização (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de va-
riante ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção 
em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7057 /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 encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Chris-
tianne de Araújo Varão, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7058 /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 Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando que sejam tomadas medidas 
de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7059 /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 a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7060 /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 encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor 
Francisco Alves da Silva solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7061/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias 
de Castro, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7062 /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 enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José 
Arnaldo Araújo Cardoso, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7063 /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 enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora 
Luciana Borges Leocádio solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7064 /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 encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix 
Rodrigues dos Santos, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7065 /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 Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7066 /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 Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7067 /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 Prefeito de Conceição do Lago Açu, Senhor 
Divino Alexandre de Lima, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7068 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7069 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itapecuru Mirim, Senhor 
Benedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7070 /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 Prefeito de Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7071 /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 Prefeito de Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7072 /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 Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lin-
domar Lima de Araújo, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7073 /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 Prefeito de Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando que sejam tomadas medidas de infor-
mação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7074 /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 encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7075 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7076 /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 Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando que sejam tomadas medidas 
de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7077 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7078 /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 Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7079 /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 Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7080 /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 Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando que sejam to-
madas medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto 
à sanitização (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de 
variante ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infec-
ção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7081 /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 a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7082 /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 encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7083 /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 Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7084 /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 Prefeito de Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7085 /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 Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando que sejam tomadas medidas 
de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7086 /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 Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7087 /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 a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7088 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7089 /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 a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes Cunha, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7090 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7091 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7092 /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 a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Se-
nhora Iracy Mendonça Weba, solicitando que sejam tomadas medidas 
de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7093 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, 
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7094 /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 encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 

Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando que sejam 
tomadas medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto 
à sanitização (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de 
variante ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infec-
ção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7095 /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 a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7096 /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 Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7097 /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 encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7098 /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 Prefeito de Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, solicitando que sejam tomadas medidas 
de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7099 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor 
Marlon Saba de Torres, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7100 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7101 /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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Rai-
mundo de Oliveira Filho, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7102/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7103/2021

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 encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7104/2021

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 Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 7105/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor 
Antônio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7106/2021

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 Prefeito de São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7107/2021

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 Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7108/2021

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 Prefeito de São Francisco do Brejão, Se-
nhor Ronei Ferreira Alencar, solicitando que sejam tomadas medidas 
de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7109/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7110/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando que sejam 
tomadas medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto 
à sanitização (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de 
variante ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infec-
ção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7111/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7112/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João 
Igor Vieira Carvalho, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 7113/2021

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 Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Di-
nho Penha, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 52/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA INFINITY LOCAÇÃO SERVIÇOS E 
GESTÃO LTDA - ME. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o 
presente contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 01 de janeiro 
de 2022 e término em 31 de dezembro de 2022. CLÁUSULA SEGUN-
DA: Fica repactuado o valor mensal do presente contrato na quantia de 
R$ 221.858,61 (duzentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e oito 

reais e sessenta e um centavos), justificado pela Convenção Coletiva de 
Trabalho 2021/2021, e valor global de R$ 2.662.303,32 (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e três reais e trinta e dois 
centavos). CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:  Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Ação: 
4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão; Natureza de despesa: 33.90.39.78 – Limpeza e 
Conservação; Fonte de Recursos: 0101000000 – Recursos Ordinários 
Tesouro. Histórico: Prorrogação do Contrato n.º 52/2019 por 12 me-
ses para serviços de limpeza, higienização e conservação predial nas 
dependências da Assembleia Legislativa do Maranhão, no Complexo 
de Comunicação Social, Creche Escola Sementinha e Associação deste 
Poder. NOTA DE EMPENHO: Tendo em vista a indisponibilidade do 
Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal do Estado do Ma-
ranhão – SIGEF, em razão do encerramento do exercício financeiro e 
respectivo fechamento do orçamento, não foi possível, neste momento, 
a emissão da respectiva Nota de Empenho, motivo pelo qual será regis-
trada em momento posterior através de Apostilamento. BASE LEGAL:  
art. 57, II, da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3927/2021-
AL. DATA DA ASSINATURA: 30/12/2021. ASSINATURA:  CON-
TRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Glal-
bert Cutrim – 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA INFINITY LOCAÇÃO 
SERVIÇOS E GESTÃO LTDA - ME, CNPJ n.º 23.098.439/0001-02. 
São Luís–MA, 30 de dezembro de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


