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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA - 14.07.2021 - (QUARTA-FEIRA)

I – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

1. PROJETO DE LEI N° 008/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBI-
ÇÃO DE VENDA DE MATERIAIS ESCOLARES, MÉTODOS DE 
ENSINO E SIMILARES PELAS INSTITUIÇÕES DA REDE PRI-
VADA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, MÉDIO, SU-
PERIOR E DE PÓS-GRADUAÇÃO, EXCLUSIVAMENTE EM UM 
ÚNICO ESTABELECIMENTO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ADELMO SOARES; E DE DEFESA DOS DIREI-
TOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO 
DUARTE JÚNIOR. DEPENDE DE PARECER DA COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA.   

 O PROJETO DE LEI FOI ENCAMINHADO A COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TECNO-
LOGIA,SENDO  CONCEDIDA   VISTA POR VINTE QUATRO 
HORAS  A DEPUTADA MICAL DAMASCENO, NO ÂMBITO 
DA COMISSÃO CITADA. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=17379

2. PROJETO DE LEI Nº 023/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RILDO AMARAL, QUE DISPÕE SOBRE FINANCIA-
MENTO E AQUISIÇÃO FACILITADA DO SISTEMA DE ENERGIA 
SOLAR FOTOVOLTAICA POR SERVIDORES PÚBLICOS EFETI-
VOS ATIVOS E INATIVOS, MILITARES E PENSIONISTAS DO 
ESTADO DO MARANHÃO, COM PAGAMENTO DE PARCELAS 
MENSAIS POR MEIO DE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS 
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES; E DE ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÃO DO 
TRABALHO – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.  

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_mos-
trar_proc?cod_materia=20214

3. PROJETO DE LEI Nº 130/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO 
DE QUANTITATIVO MÍNIMO PARA COMPRA DE MATERIAIS 
DE CONSTRUÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PA-
RECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUI-
ÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA; E DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_mos-
trar_proc?cod_materia=20762

4. PROJETO DE LEI Nº 195/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO À 
SAÚDE DAS MULHERES QUE PASSEM POR PERDAS GESTA-
CIONAIS NO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECERES FA-
VORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CIRO NETO; E DE 
SAÚDE- RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_mos-
trar_proc?cod_materia=21217

5. PROJETO DE LEI Nº 196/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A GARANTIA DA 
DIGNIDADE HUMANA PARA PESSOAS COM OBESIDADE SE-
VERA PERMITINDO ACESSO À SAÚDE COM DISPONIBILIZA-
ÇÃO DE UM QUANTITATIVO DE 5% DE ACOMODAÇÕES EM 
ENFERMARIAS E UTI’S ADAPTADAS E EQUIPAMENTOS ADE-
QUADOS NAS UNIDADES HOSPITALARES PÚBLICAS E PRI-
VADAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO CIRO NETO; E DE SAÚDE- RELATOR DEPUTA-
DO  ANTÔNIO  PEREIRA. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_mos-
trar_proc?cod_materia=21218

6. PROJETO DE LEI Nº 255/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DANIELLA TEMA, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DE COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL CONTRA MULHERES NO 
AMBIENTE DE TRABALHO. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=21841

7. PROJETO DE LEI Nº 178/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA PO-
LÍTICA ESTADUAL D VALORIZAÇÃO DA VIDA A SER IMPLE-
MENTADA REDE ESTADUAL DE ENSINO. COM PARECERES 
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTI-
ÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DUARTE JÚNIO. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=21061

8. PROJETO DE LEI Nº 164/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
P/A CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO A ECONOMIA 
CRIATIVA NO ESTADO DO MA. COM PARECERES FAVORÁ-
VEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CI-
DADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES. E DE 
ECONOMIA RELATORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=21061

9. PROJETO DE LEI Nº 171/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA A PO-
LÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO A GESTANTES E PUÉRPERAS 
EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E 
PESSOAL, BEM COMO A SEUS FILHOS. COM PARECERES FA-
VORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA; E 
DE SÚDE DEPUTADO ANTNIOO PEREIRA. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
mostrar_proc?cod_materia=21046

II - PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

10. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2020, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE AU-
TORIZA A MESA DIRETORA DA. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA A 
CONSTITUIR COMISSÃO ESPECIAL PARA O CUMPRIMENTO 
DO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 957/19.” COM 
PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL 
LAGES, QUE FOI REJEITADO PELO PLENÁRIO. 

http://192.168.15.1:8080/sapl/consultas/materia/materia_
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III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

11. REQUERIMENTO Nº 266/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO AO GO-
VERNADOR DO ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRE-
TÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO (SEGOV), SENHOR DIEGO 
GALDINO, INFORMAÇÕES REFERENTES AO PROCESSO DE 
AUDITORIA DO SORTEIO REALIZADO PELO GOVERNO DO 
ESTADO DENOMINADO “DOSE PREMIADA” E QUEM ESTÁ 
REALIZANDO, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO DO MESMO 
PELA CAIXA E MINISTÉRIO DA FAZENDA. INDEFERIDO. O 
AUTOR RECORREU DA DECISÃO. RETIRADO DA SESSÃO 
ANTERIOR PELO AUTOR. 

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia treze de julho de dois mil e vinte e um.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte 
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, 
Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Da-
masceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Cur-
so, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Depu-
tados (as): Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert 
Cutrim e Paulo Neto. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Senhor Segundo Secretário para fazer leitura do Texto Bíblico e da 
Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES - (Lê Texto Bíblico e lê Ata) Ata lida, Senhor 
Presidente. 

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 072/2021
São Luís, 13 de Julho de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, 
e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 311/2021, que 

considera de utilidade pública o Centro de Mães Sagrado Coração de 
Jesus e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 311/2021, que considera de 
utilidade pública o Centro de Mães Sagrado Coração de Jesus, e dá 
outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
311/2021.

RAZÕES DO VETO

O projeto de lei em comento, em linhas gerais, propõe que seja 
considerada de utilidade pública, a instituição, sem fins lucrativos, Cen-
tro de Mães Sagrado Coração de Jesus, com sede e foro à Rua São 
Cristóvão, nº 9, Qd. 250, Jardim São Cristóvão, na cidade de São Luís, 
neste Estado.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção à 
propositura, vez que veicula comando normativo de mesmo conteúdo 
ao constante na Lei nº 11.230, de 17 de março de 2020, que também 
considera de utilidade pública o Centro de Mães Sagrado Coração 
de Jesus, nos seguintes termos:

LEI Nº 11.230, DE 17 DE MARÇO DE 2020.

Declara de utilidade pública o Cen-
tro de Mães Sagrado Coração de Jesus 
-CMSCJ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, Faço sa-
ber a todos os seus habitantes que a Assembleia Legislativa do Estado 
decretou e eusanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - É declarado de utilidade pública o Centro de Mães Sa-
grado Coração de Jesus - CMSCJ, com sede e foro no Município de São 
Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Desse modo, por não trazer qualquer novidade jurídica capaz de 

justificar seu prosseguimento nas demais fases do processo legislativo, 
forçoso reconhecer que é contrária ao interesse público a sanção de 
proposta legislativa que reproduz comando normativo idêntico à norma 
jurídica já existente. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 311/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 13 DE JULHO DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 14.07.2021

PROJETO DE LEI Nº 357 /2021.

Dispõe sobre o Programa de Pro-
teção às Agentes de Segurança Pública 
Gestante no âmbito do Estado do Mara-
nhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Institui no âmbito do Estado do Maranhão, o Programa 
de Proteção à Agente de Segurança Pública Gestante, com a finalidade 
de garantir o direito a uma gestação saudável e segura, bem como o 
retorno da agente após o término do período de licença maternidade.

Parágrafo único - Policiais militares, civis e técnico-científico, 
bombeiros militares, policiais penais e agentes sócios educativos, serão 
considerados agentes de segurança pública para fins de cumprimento 
desta lei.

Art. 2º - As Agentes de Segurança Pública ficarão afastadas das 
atividades operacionais, bem como atividades de risco ou de trabalho 
em locais insalubres enquanto durarem a gestação e a lactação.

Art. 3º - Fica assegurado à Agente de Segurança Pública Gestan-
te o direito de permanecer na mesma Unidade ou facultado o direito de 
ser alocada em Unidade de sua indicação.

Art. 4º - É vedada a redução remuneratória e a interrupção de 
contagem de tempo para todos os fins da Agente Pública Gestante, des-
de o início da gestação até seis meses após o término da licença mater-
nidade.
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Art. 5º - A Agente de Segurança Pública, após o término da li-

cença maternidade, deverá retornar para a mesma Unidade ou Unidade 
por ela indicada, com jornada e horário de trabalho compatível com as 
necessidades e suporte de adaptação da mãe e da criança, pelo período 
mínimo de 6 meses.

Art. 6º - Caberá aos respectivos Secretários, Comandante, De-
legado Geral, Superintendente, Diretores, regulamentar esta Lei, por 
meio de normativa interna de cada instituição, no prazo de 60 dias de 
sua publicação.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O período gestacional da mulher é atípico e especial, momento 
que se prolonga com o nascimento da criança.

Existe a necessidade do fiel cumprimento da lei em sua execução, 
não cabendo interpretações ou decisões pessoais. A adequação da nor-
ma se faz necessária a evolução social, principalmente num momento 
tão importante da mulher.

A garantia constitucional à mulher gestante, infelizmente ainda 
não alcança a peculiaridade das atividades, carga horária, jornada de 
trabalho e desempenho operacional da Agente Pública Gestante.

A condição de gestante acaba por trazer prejuízos e cerceamentos 
de sua evolução na carreira, fato indiscutivelmente desigual em relação 
ao homem, por exemplo. Para preencher essa lacuna normativa a Agen-
te Pública acaba por depender de medidas paliativas e complementares 
tais como, pedidos de licença prêmio, férias antecipadas, etc., benefí-
cios que seriam usufruídos para descanso e lazer, são utilizados para o 
período complementar gestacional, lactação e de adaptação maternal.

A segurança e a saúde física e mental da Agente Pública, duran-
te e após o período gestacional há que ser assegurada, não podendo 
ocorrer transferências ou movimentações, salvo a seu pedido, com o 
objetivo de facilitar os cuidados necessários à adaptação pós gestação.

O trabalho por ela exercido deve ser correspondente a condição 
especial que se encontra, não podendo ser empenhada, designada, esca-
lada, em atividades ou operações que coloquem em risco a sua integri-
dade física e mental bem como trabalhos insalubres que comprometam 
sua saúde ou da gestação.

Diante do exposto, visando a proteção da Agente de Segurança 
Pública Gestante, submeto a presente proposta à análise e aprovação 
desta Casa Legislativa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 358 /2021.

Determina que os agressores que 
cometerem o crime de maus tratos arquem 
com as despesas do tratamento do animal 
agredido, bem como participe de medidas 
de conscientização.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica determinado que, nos crimes de maus tratos cometi-
dos no âmbito do Estado do Maranhão, as despesas de assistência vete-
rinária e demais gastos decorrentes da agressão serão de responsabili-
dade do agressor, na forma do Código Civil.

§ 1º O pagamento das despesas de que trata este artigo não subs-
titui as sanções aplicadas da Lei 6.435, de 27 de dezembro de 2018.

Art. 2º Em caso de sentença transitada em julgado reconhecendo 

a existência de agressão contra animal, no âmbito estadual, será oferta-
do ao agressor palestras de conscientização sobre o tema a serem minis-
trados por Organizações e Associações que tratam da temática.

§1º As organizações e associações devem ofertar as palestras alu-
didas no caput de forma gratuita.

§2º As organizações e associações deverão se inscrever em ca-
dastro a ser feito pela Secretaria de Meio Ambiente e divulgada no site.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto objeto de lei visa assegurar o direito dos ani-
mais no Estado do Maranhão, além de servir como impulso à conscien-
tização e mudança de comportamento do agressor.

Diversos veículos de notícia informaram que no período de pan-
demia houve um aumento significativo no abandono e nas agressões aos 
animais, porém, tais atitudes são anteriores ao advento do COVID-19.

Assim, é necessário que o Estado do Maranhão seja exemplo em 
garantir mudanças em prol dos animais. A obrigatoriedade de o agressor 
pagar, no estado, gastos veterinários do animal agredido, bem como 
possibilitar que o mesmo seja encaminhado à palestras de conscientiza-
ção se faz medida imperativa. 

A presente proposição vai ao encontro de dispositivos legais da 
Constituição Federal (art. 225, VII); da Lei de Crimes Ambientais (Lei 
9.605/98, art. 32), que elegeram a proteção aos animais como um dos 
valores a serem tutelados pelo Estado.

Assim sendo, submetemos o presente Projeto de Lei à apreciação 
dos nobres Deputados Estaduais que integram esta Assembleia Legis-
lativa, na expectativa de que, após regular tramitação, seja aprovado na 
devida forma regimental. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 359 /2021.

Dispõe sobre a capacitação dos 
funcionários de bares, restaurantes, boa-
tes, clubes noturnos, casas de espetáculos 
e congêneres, de modo a habilitá-los a 
identificar e combater o assédio sexual e 
a cultura do estupro praticados contra as 
mulheres, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - A empresa enquadrada como bar, restaurante, boate, clu-
be noturno e casa de espetáculo, bem como outra de atividade similar, 
deverá promover, anualmente, a capacitação de todos os seus funcio-
nários para que estejam habilitados a identificar e combater o assédio 
sexual e a cultura do estupro praticados contra a mulher que trabalha ou 
frequenta tais lugares.

Parágrafo único. O estabelecimento de que trata o caput deste ar-
tigo deverá afixar aviso, em local de fácil visualização, com a indicação 
do funcionário ou funcionária responsável pelo atendimento e proteção 
à mulher que se sinta em situação de risco.

Art. 2º - Uma vez identificada a prática de qualquer das condutas 
previstas nesta lei, o estabelecimento ficará responsável pelo suporte 
e assistência imediatos à vítima, que, uma vez solicitado, compreende 
todas as etapas desde o acolhimento da mulher no local até o acompa-
nhamento à residência, unidade de saúde, posto policial ou outro local 
que se fizer necessário.

Art. 3º - A infração às disposições da presente Lei acarretará ao 
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responsável infrator as sanções previstas no artigo 56 da Lei federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, 
aplicáveis na forma de seus artigos 57 a 60.

Art. 4º - Ulterior disposição regulamentar desta Lei definirá o 
detalhamento técnico de sua execução, bem como delineará os critérios 
essenciais à capacitação dos funcionários.

Art. 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor em 60 (sessenta) dias de sua 
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, cumpre ressaltar que conforme o artigo 24, incisos 
V, VIII e XII, da Constituição Federal, competem aos Estados legislar 
sobre assuntos referentes à produção e ao consumo, bem como respon-
sabilidade por danos causados ao consumidor e proteção e defesa da 
saúde. Ademais, a Carta Magna (artigo 219, itens 1 e 4) é clara no senti-
do de preconizar que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo 
que o Poder Público Estadual tem a função de garantir o bem-estar do 
indivíduo, mediante a adoção de políticas públicas que promovam a 
redução do risco de doenças e outros agravos.

Infelizmente, apesar da Constituição Federal garantir a igualdade 
de homens e mulheres em direitos e obrigações, é possível constatar na 
sociedade brasileira uma profunda discriminação da mulher em vários 
aspectos. A desigualdade de gênero persiste no mercado de trabalho 
em geral, na política, no esporte e na imprensa, só para citar alguns. 
Nessa linha, a sociedade tem percebido, cada vez mais, a importância 
de ações que previnam, enfrentem e combatam a crescente violência 
contra a mulher.

Assim, fica claro que bares, restaurantes, boates, clubes noturnos 
e casas de espetáculos devem proporcionar toda a segurança necessária 
para resguardar a integridade física e psíquica das mulheres que traba-
lham ou frequentam tais locais. Uma vez identificada a possibilidade de 
eventual violência dentro do estabelecimento, os funcionários deverão 
estar preparados para atuar de modo a prevenir ou combater a conduta 
violadora.

Ante a motivação exposta, pedimos o voto favorável dos Nobres 
Deputados e Deputadas desta Assembleia, por se tratar de medida de 
relevante interesse público.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 360 / 2021

Dispõe sobre a capacitação escolar 
de crianças e adolescentes para identifica-
ção e prevenção de situações de violência 
intrafamiliar e abuso sexual e dá outras 
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO decreta:

Art. 1º Com o objetivo de levar conhecimento sobre situações de 
violência intrafamiliar e abuso sexual às crianças e adolescentes, serão 
proporcionados palestras e treinamento para que estes possam identifi-
car e prevenir situações de violência intrafamiliar e abuso sexual.

§1º Serão asseguradas, aos alunos do ensino fundamental e do 
ensino médio, palestras de capacitação com conteúdo que estimule 
a conscientização, a identificação e a prevenção de situações que 
caracterizem violência intrafamiliar e abuso sexual, utilizando de 
linguagem apropriada e adequada para cada idade escolar. 

§2º - As palestras mencionadas no parágrafo anterior serão 
ministradas por profissionais capacitados para tanto, dentre os quais 
professores, psicólogos, psicopedagogos ou assistentes sociais.

§3º - Os profissionais que não possuírem a capacitação referida 
no §1º deste artigo poderão receber formação complementar, conforme 
determinação do Poder Executivo. 

Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei corre-
rão à conta das dotações orçamentárias próprias. 

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
 
A presente proposição mostra-se relevante, uma vez que, além 

de possibilitar a educação de crianças e adolescentes sobre situações 
de violência intrafamiliar e abuso sexual, garantirá a outras pessoas de 
suas famílias o conhecimento sobre esta matéria, uma vez que os es-
tudantes são grandes disseminadores do conhecimento adquirido nas 
escolas.

O relatório mundial sobre violência e saúde, elaborado pela 
Organização Mundial de Saúde em 2002, aborda a questão da violência 
intrafamiliar. 

Esse triste fenômeno pode ser manifestado de várias formas, tais 
como a agressão física, abuso sexual, abuso psicológico, negligência, 
abandono e maus-tratos, dentre outras.

A abordagem em ambiente escolar do conteúdo da proposta é 
importante, uma vez que garante a segurança aos alunos que neste am-
biente se sentem protegidos e acolhidos, estando também dispostos a 
conhecer sobre diversos assuntos.

Infelizmente, os índices de violência em ambiente familiar ainda 
são crescentes e este assunto não pode ser tratado como tabu, pois a 
informação é a maior fonte de prevenção, sendo também instrumento 
para que essa terrível situação seja cada vez mais denunciada e preve-
nida.

Dessa forma, apresentamos a presente proposição contando com 
o apoio dos nobres Pares para a aprovação deste projeto.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021 - CÉ-
SAR PIRES - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 2456/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola es-
tadual Mary Dalva Castro Rocha, situada no Município de Açailândia, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2457/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
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estadual Lourenço Antônio Galleti, situada no Município de Açailândia, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2458/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Joviana Silva Farias, situada no Município de Açailândia, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2459/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Professor Antônio Carlos Beckman, situada no Município de 
Açailândia, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2460/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Professor José Cesário da Silva, situada no Município de Açai-
lândia, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2461/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Teófilo Dias, situada no Município de Aldeias Altas, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2462/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Dr. Paulo Ramos situada no Município de Satubinha, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2463/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir o Instituto 
Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, si-
tuado no Município de Açailândia, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2464/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Izidoro Augusto de Souza, situada no Município de Alcântara, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2465/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Doutor José Sarney, situada no Município de Água Doce do 
Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2466/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola es-
tadual Doutor Carlos Magno Bacelar, situada no Município de Afonso 
Cunha, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2467/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual João Leitão, situada no Município de Alcântara, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2468/2021

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, sejam encaminha-

dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola es-
tadual Gonçalves Dias, situada no Município de Altamira do Maranhão, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2470 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Dr. Flavio Dino, solicitando ao 
Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, a implantação dos 
serviços de Neurologia, Ortopedia e Traumatologia, no Hospital Regio-
nal de Chapadinha – MA. 

Este recurso é de fundamental importância e urgência no Muni-
cípio de Chapadinha, pois o Hospital Regional é referência na região, 
atendendo em torno de 15 municípios do Baixo Parnaíba. 

Vale ressaltar que os serviços solicitados visam diminuir os cus-
tos dos pacientes que necessitam do atendimento referido, acelerando 
assim o diagnóstico e o tratamento das pessoas que precisam se deslo-
car para a capital em busca de melhores condições de saúde. 

;t:;. ��!t-r 

em 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

Gabinete da Deputada Dra. Cleide Coutinho 
Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio do Rangedor - Cohafuma 

São Luís - MA - 65.071-750 - Tel. (98) 3269-3459 - cleidebarrosoc@hotmail.com 

INDICAÇÃO Nº 2469 /2021 

Senhor Presidente, 

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 

Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja 

encaminhada a presente Indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 

Doutor Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde, Senhor 
Carlos Lula, no sentido de realizar a Implantação do Programa Sorrir (Centro de 
Especialidades Odontológicas), na cidade de Caxias. 

O Programa Sorrir surgiu, a princípio, na capital do Estado (São Luís) e tem 

como objetivo realizar o tratamento odontológico de pessoas que não possuem 

condições financeiras suficientes para um tratamento particular. Atualmente, só a 

cidade de São Luís já atende mais de 50 municípios de nosso Estado. 

O referido programa é um Centro de Especialidades Odontológicas, onde 

serão oferecidos exames de imagem, biópsias, tratamento cirúrgico, aplicações de 

próteses totais, dentre outras especíalidades. 

Com a implantação do Programa Sorrir na cidade de Caxias, fortaleceremos 

a saúde de toda a Região dos Cocais, haja vista que Caxias irá conseguir acolher 

todos os municípios circunvizinhos e assim, beneficiar milhares de maranhenses que 

necessitam de tratamento odontológico. 

Sendo assim, reiteramos a necessidade de viabilizar a implantação do referido 

programa, na cidade de Caxias, pois assim estaremos contribuindo de forma 

significativa para o progresso de nosso sistema estadual de saúde, bem como para 

uma maior e melhor qualidade de vida de nossos Maranhenses. 

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL" DO PALÁCIO "MANUEL 

BECKMAN", em 30 de junho de 2021.

D�Coutinho 
Deputada Estadual 
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É notório o drástico aumento das solicitações de consultas 

neurológicas, especialidade que se dedica ao tratamento de doenças 
que afetam o Sistema Nervoso Central e os componentes da junção 
neuromuscular. Doenças como: cefaleias, distúrbio do sono, AVC, 
epilepsias, Alzheimer etc.

Quanto ao serviço de Ortopedia, será fundamental para tratar de 
doenças e deformidades de ossos, músculos, ligamentos, articulações, 
enfim, relacionadas ao aparelho locomotor. Já a Traumatologia é a es-
pecialidade médica que lida com o trauma do aparelho músculo-esque-
lético. Situações que se tornam constantes pela quantidade acidentes 
ocorridos diariamente na cidade.

Com o atendimento ao referido pleito, possibilita-se a melhor 
qualidade de vida da população do Baixo Parnaíba.

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

ckman”. São Luís, 12 de julho de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - Depu-
tada Estadual. - PP

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

INDICAÇÃO Nº 2471 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino e ao Secretário Estadual de Educação, Sr, Felipe 
Camarão, solicitando a construção de uma Quadra Poliesportiva na 
cidade de Chapadinha – MA.

Considerando que será de grande importância a prática desporti-
va, onde as crianças e jovens terão seus momentos de lazer, integração 
social e incentivo ao esporte, melhorando assim sua qualidade de vida, 
solicitamos o atendimento ao nosso pleito

São Luís (MA), 12 de junho de 2021 - Dra. Thaiza Hortegal - 
Deputada Estadual - PP

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

INDICAÇÃO Nº 2472/2021

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 Excelentíssimo Governador do Estado do 
Maranhão, Senhor Flávio Dino, ao Presidente da Companhia de Sa-
neamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, o Senhor André dos 
Santos Paula, ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais- SEMA, Senhor Diego Fernando Mendes Rolim, solicitan-
do realização dos serviços de drenagem e contenção do volume de 
dejetos de esgoto, no Portinho, bairro do Centro, em São Luís, no 
Estado do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência que seja realizado os 
serviços de drenagem e contenção do volume de dejetos de esgoto, no 
Portinho, bairro do Centro, em São Luís.

A problemática na região já perdura há anos, com o volume de 
dejetos de esgoto no Portinho, sendo escoados para a via causando 
transtorno na população. 

Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes no local e 
justifica-se a presente indicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de julho 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 2473 /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 de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, na área do Portinho, em São 
Luís.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica na área do portinho, no centro de São Luis.

Essa solicitação é reclamação de diversos moradores em virtu-
de da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de julho 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 2474 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfálti-
ca a recuperação na Rua A, Sítio natureza, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2475 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfálti-
ca a recuperação na Rua Dulce, bairro mojó, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2476 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfálti-
ca a recuperação na Rua C, Sítio natureza, paço do lumiar. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2477 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfálti-
ca a recuperação na Rua D, Sítio natureza, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2478 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Rua do aeroporto, Centro, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2479 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Rua Nova Vila, bairro Tendal Mirim, paço 
do lumiar. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2480 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfálti-
ca a recuperação na Rua do campo, Centro, Paço do Lumiar

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
realizada a pavimentação asfáltica na Rua do campo, Centro, Paço do 
Lumiar.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2481 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfálti-
ca a recuperação na Rua Dulce, bairro mojó, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2482 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Rua E, bairro Sítio natureza, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2483/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Rua Francisca Pires Sampaio, Centro, paço 
do lumiar,

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2484 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Rua Nova Vila, bairro Tendal Mirim, paço 
do lumiar. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2485 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Rua Vicente Ferreira Maia, Centro, paço 
do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2486 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfál-
tica a recuperação na Travessa 2, Tambaú, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2487 /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 de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cé-
sar de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica da Av. Pana-
quatira, Bairro J. Câmara, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Nagib Haickel, 19 de Maio 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 2488 /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 de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando pavimentação asfáltica da Av. 
Principal Ubatuba, Bairro Laranjal, no município de São José de 
Ribamar, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho 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 2489 /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 de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando pavimentação asfáltica da Av. 
Principal, Bairro Laranjal, no município de São José de Ribamar, 
no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho 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 2490 /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 de São José de Ribamar, o Sr. 
Júlio César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica da 
Av. Preçueiro Bairro Quinta, no município de São José de Ribamar, 

no município de São José de Ribamar.
Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 

da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

A situação dessa rua é crítica e precária, a trafegabilidade segun-
do os moradores e quase inexistente e é de extrema importância a inter-
venção do poder público, inadiável. e urgente.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho 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 2491 /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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica na Av. Pre-
çueiro Bairro Quinta, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho 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 2492 /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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando recuperação asfáltica da Av. Pa-
naquatira, Bairro J. Câmara, no município de São José de Ribamar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2493/2021

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 Buriti, Arnaldo Cardoso, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 

efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;
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XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 

apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2494/2021

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 Brejo, Zé Farias, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de Prevenção 
ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 

Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
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XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2495/2021

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 Buriti Bravo, Luciana Leocadio, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do an-
teprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021
Dispõe sobre a Política Municipal de Prevenção ao Abandono e 

Evasão Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
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ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2496/2021

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 Buriticupu, João Carlos, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 

visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:



  18       QUARTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2021                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 18
I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-

gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2497/2021

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 Buritirana, Tony Brandão, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
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evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2498/2021

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, Fernan-
do Coelho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Polí-
tica Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
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governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2499/2021

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 Brejo de Areia, Chico Eduar-
do, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Mu-
nicipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
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Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-

cente e discente; 
IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 

escolha de disciplinas eletivas;
X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-

ço aos alunos que necessitarem;
XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2500/2021

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, Marlene Miranda, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do an-
teprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
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por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2501/2021

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 Jardim, Cristiane Varão, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Muni-
cipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
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devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-

ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;
III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-

lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2502/2021

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, Dilcilene 
Oliveira, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
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ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2503/2021

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, Júnior 
Xavier, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;
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XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2504/2021

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, João Martins, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;
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V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 

seus vínculos;
VI - Construir currículos complementares voltados para integra-

ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2505/2021

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, Ramon Barros, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do an-
teprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 

alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;
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IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-

so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2506/2021

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 Belágua, Herlon Costa, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 
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III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 

nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-

veis.
Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 

finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2507/2021

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 Bela Vista do Maranhão, 
Augusto Filho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-



  30       QUARTA-FEIRA, 14 DE JULHO DE 2021                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 30
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2508/2021

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, Dr.Amilcar, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2509/2021

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, Rigo Teles, so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do ante-
projeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
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alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2510/2021

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 Barão de Grajaú, Claudimê, so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do ante-
projeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 

nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.
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Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 

finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2511/2021

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 Balsas, Drº Erik, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de Prevenção 
ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 

e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-
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biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2512/2021

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 Bacurituba, Letícia de Siba, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 

de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
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modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2513/2021

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 Bacabeira, Fernando Gonçalo, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do an-
teprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 

visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:
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I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-

gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2514/2021

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 Bacuri, Drº Washington, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
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evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2515/2021

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 Bacabal, Edvan Brandão, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma in-
tersetorial e integrada, coordenada pela Secretaria de Educação.

§2º As políticas relacionadas nesta lei poderão ser complementadas 
e desenvolvidas, na medida do necessário, por outras Secretarias ou 
órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

§3º - Para o dinamismo da Política aqui instituída, serão 
empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes 
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órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não-
governamentais, da sociedade civil e da iniciativa privada.

Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 

retorno escolar;
XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 

para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;
XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-

ção e combate ao bullying;
XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-

ção e combate à gravidez precoce;
XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 

apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2516/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Turizinho, situada no Município de Zé Doca, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2517/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Silvestre Fernandes Rocha, situada no Município de Zé Doca, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2518/2021

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, sejam encaminha-
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dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola es-
tadual Professora Lourdes Gusmão, situada no Município de Zé Doca, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2519/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola es-
tadual Princesa Izabel, situada no Município de Zé Doca, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2520/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Nelson Serejo de Carvalho, situada no Município de Zé Doca, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2521/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Bandeirante, situada no Município de Zé Doca, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2522/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Bakurizeiro, situada no Município de Zé Doca, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2523/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Deputado Raimundo Vieira da Silva, situada no Município de 
Zé Doca, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2524/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Maria do Socorro Almeida Ribeiro, situada no Município de 
Amapá do Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2525/2021

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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
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FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Dulce, bairro mojó, 
paço do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2526/2021

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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua do aeroporto, Centro, 
paço do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2527/2021

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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua do campo, Centro, paço 
do lumiar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2528/2021
 
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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua E, bairro Sítio nature-
za, paço do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2529/2021

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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa do campo, Centro, 
paço do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2530/2021

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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Francisca Pires Sam-
paio, Centro, paço do lumiar,

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2531/2021

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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Nova Vila, bairro Ten-
dal Mirim, Paço do Lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2532/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
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ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua alto da alegria, bairro: 
Tendal mirim, paço do lumiar.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2533/2021
 

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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa 2, Tambaú, paço 
do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2534/2021
 

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 GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa Francisca Pires 
Sampaio, Centro, paço do lumiar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2535/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Travessa Francisca Pires Sampaio, Centro, 
paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2536/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfálti-
ca a recuperação na Av. 01, bairro Tambaú, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2537/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfálti-
ca a recuperação na Av. 03, bairro Tambaú, paço do lumiar.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2538/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Av. Principal, bairro Tendal Mirim, paço do 
lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho de 2021. - 
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WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2539/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfál-
tica a recuperação na Rua 18, residencial Morada do bosque, bairro 
Iguaíba, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2540/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Travessa principal, Tendal Mirim, paço do 
lumiar. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2541/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica a recuperação na Travessa do campo, Centro, paço do lumiar

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 09 de julho 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 2542/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual José Ribamar Marão, situada no Município de Alto Alegre do 
Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2543/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola es-
tadual Professora Marcelina Noia Alves, situada no Município de Alto 
Alegre do Pindaré, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2544/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Vereador Joaquim Silva Sousa, situada no Município de Alto 
Alegre do Pindaré, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2545/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Vitorino Freire, situada no Município de Alto Parnaíba, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2546/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola es-
tadual Anajatubense, situada no Município de Anajatuba, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2547/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Nina Rodrigues, situada no Município de Anajatuba, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2548/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Amado Joaquim, situada no Município de Apicum-açu, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2549/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Awa Guaja, situada no Município de Araguanã, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2550/2021

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, sejam encami-
nhados expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio 
Dino de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a 
escola estadual Iwiwi, situada no Município de Araguanã, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho 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 2551/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Kumaru, situada no Município de Araguanã, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Com a palavra, o Deputado 
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Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes. E eu já sem querer ser 
chato, já peço que todos fiquem atentos ao tempo de cinco minutos, 
porque nós temos 11 Deputados inscritos, aliás, 13 Deputados inscritos, 
no Pequeno Expediente, para poder garantir as falas de todos. Com a 
palavra, o Deputado Adelmo. 

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, serei britânico em relação ao horário, aos 
cinco minutos que tenho direito. Senhor Presidente, Deputados e De-
putadas, a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, mais 
uma vez, uma imensa alegria de poder usar esta Tribuna para falar da 
nossa querida cidade de Caxias. Em 2019, eu entrei com uma Indicação 
solicitando ao Governo Flávio Dino, a implantação do Projeto Sorrir, 
na cidade de Caxias. Estive conversando com o Secretário Lula, com 
o próprio Governador Flávio Dino, e nos foi autorizado e nós já esta-
mos com todas as tramitações em andamento, graças a Deus, e fiquei 
muito feliz também porque o meu irmão que faleceu de covid era den-
tista e o Governador decidiu homenageá-lo colocando a Clínica Sorrir, 
de Caxias, com o nome do Dr. Alberto Soares. Para mim, uma imensa 
alegria e satisfação que vai perpetuar fisicamente a sua história como 
um dos principais odontólogos daquela cidade. E o Projeto Sorrir vai 
oferecer tratamento de canal, prótese, implantes, tratamentos de apare-
lhos ortodônticos, restaurações, ultrassom. Enfim, são ações concretas 
da Odontologia para melhorar o sorriso do povo de Caxias. Por isso, eu 
estou muito feliz com a aprovação dessa Indicação nossa, uma conver-
sa pessoal que eu tive com o Governador Flávio Dino, e ele autorizou 
a implantação do Projeto Sorrir, em Caxias, e mais ainda porque vai 
levar o nome do meu irmão Dr. Alberto Soares, muito feliz com isso. 
Ao mesmo tempo em que agradeço ao Governador Flávio Dino, porque 
vai implantar, nos próximos dias, a Patrulha Maria da Penha, que vai 
ajudar ainda mais a coibir o tão absurdo que é o ataque às mulheres, 
ao feminicídio e dar proteção às mulheres. A gente acabou de ver nas 
redes sociais, de maneira estarrecida, esse DJ que agrediu a sua esposa 
e tantas outras agressões que acontecem todos os dias, todas as horas, 
em todo País. Portanto, me sinto muito feliz de poder usar essa Tribuna, 
e anunciar a implantação do Projeto Sorrir, em Caxias, e também da 
Patrulha Maria da Penha. Por isso, acredito que vamos continuar plan-
tando desenvolvimento para construir o Maranhão de Todos Nós. Era só 
isso, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Luiz Henrique Lula, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem revi-
são do orador) - Bom dia a todos e todas! Bom dia, Presidente Othelino, 
companheiros de Plenário, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 
TV Assembleia, que nos acompanha. Presidente, eu venho aqui, no dia 
de hoje, com sentimento profundo de pesar, não venho aqui com alegria, 
companheira Deputada de Timon, companheira Socorro de Waquim, 
venho aqui, para comunicar a essa Casa, e ao mesmo tempo protocolar 
Moção de Pesar, pelo o falecimento inesperado e repentino, do ex-pre-
sidente do PT, de Timon, Francisco Falcão. Senhor Presidente, me dou 
aqui a liberdade de ler a Moção, porque e muito difícil falar de perda 
e de dor, de uma maneira improvisada. Senhor Presidente, nos termos 
do que dispõe o Artigo 148 do Regimento Interno (lê). Essa Moção que 
acabo de ler, Presidente, ela já se encontra no sistema da Casa e nós 
queríamos que ela desse consequência, naturalmente, será dado, tenho 
certeza, pelo que aqui revelo do que foi a figura de Francisco Falcão. 
Lamento não poder estar em Timon com os meus companheiros passan-
do por esse momento de dor e pesar, mas, infelizmente, os deveres de 
ofício, eu sei que Falcão entende isso, porque, certamente, ele também 
como Presidente que foi do PT, ele sabe que às vezes o dever de ofício 
não nos permite estar onde deveríamos e poderíamos estar, mas o dever 
de ofício me fez permanecer hoje na Assembleia até para poder fazer 
também o que aqui hoje eu faço. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Professor Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, 

Deputadas, todos que acompanham esta Sessão, eu venho nessa opor-
tunidade celebrar uma parceria muito importante que fizemos e uma 
busca com muita dedicação e com total apoio do Governo do Estado. 
Ainda no mês de março, nós buscamos um diálogo com o Governo. Eu 
me lembro que o mês de março, o mês de abril foram os piores meses, 
desde o início da pandemia no que diz respeito ao número de pessoas 
infectadas, a perdas e, além disso, Presidente, os efeitos que a pandemia 
trouxe na economia. Lembro que alguns setores foram um dos mais pre-
judicados nessa pandemia, a exemplo do setor cultural, a exemplo do 
setor do turismo e algumas das categorias uma das categorias também 
que mais foi afetada foi o setor do transporte foi um dos setores mais 
prejudicados, de maneira que eu ando bastante, ouvindo reivindicações 
de taxistas, de mototaxistas, de motoristas de aplicativo, tentei buscar 
junto ao Governo do Estado um auxílio para que ajudasse a atravessar 
nesse momento muito difícil. E lembro que o Governo do Estado lançou 
por meio da MOB, o Auxílio Combustível para todo o Maranhão e teve 
um alcance muito importante, ajudou bastante, há quem subestime esse 
tipo de auxílio, entretanto quem está vivendo a dificuldade extrema e 
vem de repente qualquer tipo de apoio que ajude atravessar, eles sa-
bem a importância. Eu comecei o diálogo com a Secretaria de Trabalho, 
Economia Solidária, o secretário Joberth, que nos acolheu muito bem 
e eu me disponibilizei a destinar o recurso, uma Emenda Parlamentar 
para que fosse criado inicialmente em Imperatriz, um auxílio em recur-
so mesmo, não vinculado ao algum tipo de kit, ou a compra de algo es-
pecífico, mas que desse a liberdade para pessoa receber aquele recurso 
e pudesse dentro das suas necessidades priorizar o que ela achasse que 
fosse importante. Eu conversei com muitos profissionais e eles me di-
ziam de colegas, de companheiros de trabalho que tiveram que devolver 
o carro, a moto que não estavam conseguindo quase que nenhuma corri-
da por dia. Eu acompanhei nesse período, Presidente, profissionais que, 
em condições normais, jamais precisariam de algum auxílio governa-
mental. Entretanto, o momento crítico da pandemia, as consequências 
sociais e econômicas da pandemia levaram a precisar de apoio inclusive 
governamental. E eu busquei o caminho junto ao governo, inicialmente, 
iríamos avançar e eu faço questão de agradecer o apoio do Governador 
Flávio Dino e também o apoio da Dra. Leticia que integra o jurídico 
do Governo do Estado, do gabinete do governador, a procuradora e o 
apoio da Secretaria de Desenvolvimento Social, por meio do secretá-
rio Márcio Honaiser, foi encontrado um caminho jurídico. Eu destinei 
seiscentos mil reais e será feito dentro do Programa Mais Renda da Se-
cretaria de Desenvolvimento Social e mil profissionais do transporte de 
Imperatriz receberão seiscentos reais, totalizando seiscentos mil reais. 
Esse edital será divulgado agora, nos próximos dias, será enviado à As-
sembleia Legislativa. Eu, de já, conto com o apoio de todos colegas, 
será enviada uma legislação que será votada por nós, não sei se virá na 
forma de Projeto de Lei ou de Medida Provisória, mas será criado em 
lei esse auxílio, dando toda segurança jurídica, será publicado o edital 
dizendo as regras e tudo na devida transparência, e serão contemplados 
mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativo, totalizando mil profis-
sionais que receberão seiscentos reais, em parcela única. E eu, na última 
semana, estive em reunião com o governador, dentre vários pleitos, nós 
finalizamos as tratativas deste. Eu agradeço demais o apoio do Gover-
nador Flávio Dino e de todo seu governo, porque, dentro de poucos 
dias, esse auxílio chegará e para quem pensa que é pouca coisa, quem 
está vivendo lá no extremo a necessidade e de repente fica o dia todinho 
sem fazer muitas corridas e de repente tinha uma renda razoável e agora 
se vê numa grande dificuldade, esse auxílio chegará e ajudará bastante. 
Agradeço o apoio de todo o Governo Flávio Dino e nos próximos dias 
a gente fará a divulgação desse edital, das regras e a gente vai celebrar 
essa grande parceria com os profissionais de transporte de Imperatriz. 
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Rildo Amaral, permutando com o Deputado Dr. Yglésio, 
Deputado Rildo, habilite o áudio.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Bom dia, Presi-
dente. Estão me ouvindo?
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Estamos.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 

orador) - Senhor Presidente, demais Deputados, Maranhão. Senhor Pre-
sidente, eu venho hoje tratar de dois ou três assuntos, mas, primeira-
mente, eu queria tratar da imunização, eu estou achando muito lindo 
São Luís vacinar as pessoas entre 12 a 17 anos, adolescentes ainda e a 
nossa Região Tocantina, especialmente, Imperatriz, João Lisboa, alguns 
municípios daqui, patinando ainda nos 32, 34, 35 anos. Eu queria pedir, 
inclusive encaminhei ontem o ofício ao Secretário Lula, também man-
dei ao Governador Flávio Dino, que a mesma atenção, o mesmo zelo 
que está tendo com a capital São Luís seja estendida para Imperatriz e 
Região Tocantina. A população questiona como é que de menores, eu 
queria que todo mundo estivesse sendo vacinado, mas a nossa região 
patinando na vacinação, enquanto São Luís vacina já entre 12 a 17 anos. 
É um questionamento não somente meu, mas da comunidade e da so-
ciedade imperatrizense e de toda a Região Tocantina. Eu também queria 
registrar, Senhor Presidente, amanhã, lá no bairro do Imigrante, aqui 
em Imperatriz, fruto de uma Emenda Parlamentar, de minha autoria, 
estaremos inaugurando um poço, que resolverá, de fato e de direito, de 
maneira a contemplar a todo bairro do Imigrante, aqui em Imperatriz. É 
uma luta e um pedido do vereador Bebé Taxista, daqui da nossa cidade, 
junto à comunidade, logo após a eleição, no ano de 2020, nos levou ali 
no bairro, vi a realidade, e de maneira ágil e rápida, a gente consegue 
resolver o problema ali. Amanhã é a inauguração, inclusive, convido os 
colegas que estiverem pela a Região Tocantina a prestigiar esse fato. E 
por último, Senhor Presidente, para eu não me estender, mas de maneira 
bem sucinta, eu queria aqui, agradecer a maneira célere que o Gover-
no do Estado do Maranhão liberou as minhas emendas, para compra e 
aquisição de cestas básicas, alimento...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo está com problema no sinal, eu vou chamar o próximo 
Deputado. Deputado Rildo, o final do seu pronunciamento ficou pre-
judicado em razão da conexão. Deputado Roberto Costa, permutando 
com o Deputado Ciro Neto, aliás, Deputada Mical Damasceno. Depu-
tado Marcos Caldas, V. Ex.ª vai à tribuna? Cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Senhor 
Presidente, eu venho a esta tribuna aqui para falar de dois assuntos, 
rápido. Um, parabenizar, mais uma vez, a cidade de Brejo, eu estive lá 
neste domingo participando com o prefeito Zé Farias, o vice-prefeito 
Gó, os vereadores, entre eles o presidente da Câmara Júnior Moraes, os 
secretários e lideranças, de ato cívico. E também participei de uma live 
onde o Boi Encanto dos Muypurás, que é um boi tradicional, na cidade 
de Brejo, fez um live para que a população que não pôde ver ao vivo, 
por causa da pandemia, eles puderam assistir durante três dias os movi-
mentos do aniversário da cidade de Brejo. Sempre nessa data, o prefeito 
faz uma festa para a cidade muito grande, esse ano, não pudemos fazer, 
porque a pandemia ainda está muito alta, mas, no próximo ano, nós va-
mos fazer uma festa para compensar, vai ser três em um. Vamos come-
morar os 150 anos, 151, e os 152, para que a população de Brejo possa 
comemorar essa data tão ilustre e tão esperada pela aquela população. 
Eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar o prefeito Zé Farias, que 
mesmo na pandemia não tem parado, muitas obras em andamento, para 
que nós possamos inaugurar logo, logo com a população, assim que for 
permitido e que a pandemia diminuir bastante, que já está diminuindo 
no nosso Estado. Em Brejo, hoje, já está vacinando jovens de 18 anos, 
a vacina está bem avançada, mas há duas semanas, estavam gastando 
cinco mil, por dia, só com oxigênio hospital lotado, mas, graças a Deus, 
a coisa está diminuindo e logo, logo vamos poder comemorar. Um ou-
tro assunto, eu quero aqui parabenizar que estivemos em Barreirinhas 
junto com o CTA e na presença junto conosco do senador Weverton 
que se faz presente em todo Maranhão e não podia de estar presente 
em Barreirinhas, no lançamento onde a Polícia Militar, a Polícia Civil, 
Corpo de Bombeiros, lá representado pelo secretário Jefferson Portela, 
o lançamento do Batalhão que vai cuidar, nesse período de férias, de 

julho a setembro, da segurança de toda a Região dos Lençóis. Tam-
bém estava presente o prefeito, Dr. Amilka, estava presente o prefeito 
de Paulino Neves e o prefeito de Santo Amaro, onde é considerado os 
Lençóis Maranhenses. Essa equipe vai fazer um trabalho para dar mais 
segurança para população e os turistas que vêm do mundo todo para 
essa região. Barreirinhas, deputada Socorro, que é o portal da entra-
da dos Lençóis Maranhenses, que hoje, para quem não sabe, 70% dos 
turistas que chegam no Maranhão, 70% vão direto para Barreirinhas, 
que é a maior cidade, com maior estrutura e que pode receber o turista 
e ter um certo conforto, porque são muitos hotéis, muitas pousadas e, 
graças a Deus, estão todos lotados, o mês todo, porque o turista voltou 
e precisamos ter uma segurança. Então, o Corpo de Bombeiros, a Po-
lícia Militar, a Polícia Civil estava presente, também esteve presente o 
secretário Catulé Júnior, do Turismo, esteve presente o secretário de 
Indústria e Comércio, o Simplício, e o nosso secretário, que é quem 
está coordenando todo esse trabalho. Também tivemos presentes os 
comandantes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também o 
delegado chefe da Polícia Civil. Eu quero dizer aqui que quem quiser 
ir para Barreirinhas que possa ir com toda a tranquilidade, porque 
o CTA montou toda essa estrutura para que a população possa tirar 
suas férias nos Lençóis Maranhense e poder desfrutar daquela beleza 
maravilhosa. Quero também parabenizar o prefeito Dr. Amílcar, só um 
minuto, Senhor Presidente, o prefeito Dr. Amílcar que vem fazendo 
um grande trabalho naquele município. Mostrou que, pela primeira 
vez, no município de Barreirinhas, um prefeito entra já trabalhando 
e Barreirinhas se transformou num canteiro de obras, parceria entre o 
Governo do Estado, o prefeito Dr. Amílcar, o senador Weverton e tam-
bém o deputado Marcos Caldas presente. Nós vamos agora começar a 
ponte que atravessa o Rio Preguiças para a Região dos Lençóis, onde 
chega muitas vezes os carros que levam os turistas para as lagoas, para o 
parque, passa até 4 horas esperando a balsa e agora vai começar a ponte, 
vamos também começar a reforma da Beira Rio, que é uma emenda do 
senador Weverton, uma emenda de quase quatro milhões para reformar 
a Beira Rio, que é onde os turistas vão jantar, ali à noite, se encontram, 
é onde os turistas pegam as lanchas para fazer os passeios. Também 
começamos lá fazer um parque ambiental, parceria do prefeito com o 
governador Flávio Dino. Parque esse que vai trazer toda uma vida para 
aquela região do antigo aeroporto. E lá o governo já começou transfor-
mar a entrada da cidade, que era o que o povo mais falava, que a entrada 
de Barreirinhas era muito feia. Mas, com certeza, daqui a pouco tempo, 
nós vamos ter uma entrada linda e maravilhosa que aquele município 
tanto precisa. Então, Senhor Presidente, eram essas as minhas palavras 
e aqui, mais uma vez, eu quero dar os parabéns para a cidade de Brejo, 
aquela cidade querida. Um abraço a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes. Enquanto o 
Deputado Duarte Júnior se organiza, eu vou chamar o Deputado Rafael 
Leitoa, por cinco minutos, sem apartes. V. Ex.ª tem cinco minutos, em 
seguida, o Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Presidente, eu vou pedir licença para tirar a máscara. Bom dia, 
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores colegas Deputados, telespec-
tadores da TV Assembleia, a todos que nos acompanham também pelas 
plataformas digitais, aos colegas que estão de forma remota. Senhor 
Presidente, eu também gostaria de manifestar meu pesar pela perda re-
pentina do grande companheiro, amigo, ex-presidente do Partido dos 
Trabalhadores, de Timon, companheiro Falcão, falecido ainda na noite 
de ontem, num trágico acidente com motocicleta e que, infelizmente, 
veio a óbito no local. Meus mais sinceros sentimentos à família, aos 
amigos, aos companheiros. Falcão também era secretário de Habitação 
do nosso município de Timon e que fica aqui a saudade, os exemplos 
de luta daquele que sempre, com muita alegria, levava a militância do 
Partido dos Trabalhadores. Então, a nossa solidariedade também a essa 
perda trágica do nosso companheiro Falcão. Mas, Senhor Presidente, 
eu gostaria de aproveitar o tempo que me resta para destacar duas ações 
do nosso mandato em prol do povo do Maranhão. Inicialmente, colocar 
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que o Programa Comida na Mesa instituído, aprovado aqui pela Assem-
bleia, executado pelo Governador Flávio Dino, distribuiu milhares de 
cestas básicas, em todo Maranhão. Tivemos oportunidade de destinar 
emendas parlamentares para aquisição e distribuição dessas cestas bási-
cas para nove municípios. E na última sexta-feira, chegou a vez do mu-
nicípio de Timon, onde inicialmente entregamos lá mil cestas básicas 
para o Instituto Cocais distribuir, entregar para outras entidades também 
do município de Timon, para as paróquias das Igrejas Católicas, Igrejas 
Evangélicas, à Casa de Palha, que é uma instituição que ajuda as pes-
soas com câncer, enfim. A outras entidades também no município de 
Timon, tendo em vista que o Instituto Cocais é um instituto que existe 
há mais de dez anos na nossa cidade, tem uma sede própria, tem uma 
estrutura física no bairro Parque Alvorada e que poderia fazer essa me-
lhor logística. Por isso, destinamos essas cestas em nome do presidente 
Oliveira. Eu quero agradecer o empenho, pela logística da distribuição 
das cestas básicas atendendo aquela população mais carente, aquela po-
pulação que realmente precisa nesse momento, principalmente de pan-
demia. Então, eu quero aqui fazer esse grande destaque que vi várias 
fotos das cestas sendo distribuídas. É algo que nos emociona porque 
estamos ali contribuindo com a nossa parte. Sei que a Deputada Socorro 
colocou emenda para a distribuição de cesta básica na nossa cidade e 
que, de fato, é uma ação muito importante do Governador Flávio Dino. 
E nós, da Assembleia Legislativa, também ajudando com as nossas 
Emendas Parlamentares. Mas, Senhor Presidente, eu também gostaria 
de destacar a execução da nossa Emenda Parlamentar para a Secretaria 
de Administração Penitenciária. Ontem, iniciou o calçamento de várias 
ruas no município de Timon. Vamos iniciar pelo bairro Nossa Senhora 
de Fátima, pela rua 25, iniciou a pavimentação. Ontem, os homens do 
sistema penitenciário, os apenados já estavam executando o serviço. 
Nós vamos calçar com a nossa emenda 17 ruas no município de Timon, 
dando rua digna e trabalho com dignidade para o sistema penitenciário. 
O valor total da emenda é de um milhão e duzentos mil reais, que nós 
vamos executar em parceria com o Governo do Estado, com a Secreta-
ria de Administração Penitenciária, onde serão produzidos os bloque-
tes e também executado pelos apenados do sistema penitenciário, pela 
APAC, que já existe em Timon há quase dez anos e que agora fabrica 
blocos de concreto e outros benefícios também para a sociedade. Mas, 
em específico, mais de vinte homens somente da APAC trabalharão nes-
sa atividade, além do presídio do Jorge Vieira e também do presídio 
Maracujá. Sei que alguns outros colegas também já destinaram emenda 
para a SEAP. E digo aos senhores que é uma grande ação social que nós 
fazemos para o estado do Maranhão, porque trazemos a ressocialização, 
de fato, ao sistema penitenciário do Maranhão. É reconhecida interna-
cionalmente a política do sistema penitenciário do Maranhão por meio 
do Secretário Murilo Andrade, que é, de fato, um grande gestor que 
tem revolucionado o sistema penitenciário. E parabenizar e agradecer 
também ao Governador Flávio Dino por dar dignidade a essa política, 
que era tão massacrada tempos atrás no Maranhão, e que hoje respira 
outros ares. E dizer ao povo de Timon que nós estamos lutando diaria-
mente para que possamos fazer da nossa cidade, cada vez mais, dentro 
do mapa do Maranhão, dentro do estado do Maranhão. O programa Rua 
Digna, já existe já alguns anos e, hoje, inicia no município de Timon. 
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, 
venho à tribuna na manhã de hoje para destacar uma importante mani-
festação que ocorreu neste final de semana, no domingo, na Avenida 
Litorânea. Vários grupos de pedal - e aqui eu faço questão de subli-
nhar cada um deles - se reuniram, se organizaram, reivindicaram uma 
justa e importante causa: Pedal da Minas, Pedal Bike Club, Pedaleiros 
SLZ, Alana e todas que compõe um Time Penélope, o Pedala Club, 
os Vagalumes do Pedal, Papudos Bike SLZ, Pink Bike SLZ, Canela 
de Titanium, dentre outros grupos de pedal aqui da nossa cidade, da 
grande ilha. Foram até a Avenida Litorânea e fizeram uma reivindicação 

necessária para que nossa cidade deixe de ser a segunda menor capital 
com ciclovias e ciclofaixas. E essa reivindicação se fez necessária ser 
renovada, porque, na última semana, tiveram dois acidentes, duas vidas 
foram perdidas pela ausência de ciclovias e ciclofaixas. Aqui a minha 
solidariedade, mais uma vez e o meu pesar à família do Luís Gonzaga e 
também à família do Lélio Martins, ambos ciclistas que perderam a sua 
vida pela falta de infraestrutura em nossa cidade. Uma cidade com mais 
ciclovias, uma cidade com mais ciclofaixas é uma cidade mais acessí-
vel, é uma cidade mais humana, é uma cidade que respeita e valoriza a 
vida de cada um de nós. Ciclovias e ciclofaixas é muito mais do que in-
centivar o esporte, incentivar o lazer. Ciclovias e ciclofaixas é uma ação 
necessária para tornar a nossa cidade uma cidade que, de fato, valoriza 
e respeita a mobilidade urbana, pois muito são os cidadãos que utilizam 
a bicicleta como meio de transporte, meio de transporte econômico, 
um meio de transporte sustentável. Vale lembrar que agora no mês de 
agosto vai completar um ano a ciclofaixa turística que nós conseguimos 
viabilizar em parceria com a iniciativa privada. Conseguimos uma doa-
ção de mais de mil cones da Equatorial. Uma ciclovia, uma ciclofaixa 
que interliga a Litorânea até a Praça Dom Pedro II, infelizmente a ad-
ministração municipal a Prefeitura de São Luís interrompeu a ciclofaixa 
no início da Ponta D’Areia, não aproveitando toda a estrutura que nós 
conseguimos viabilizar. E é por essa razão, Senhor Presidente, que eu 
venho nesta tribuna para que essa ciclofaixa possa ligar a Litorânea e 
também interligar outros bairros, chegando até a Praça Dom Pedro II. 
E não paremos por aí, mas que nós possamos interligar as principais 
regiões da cidade de São Luís, incentivando a prática de esportes, de 
lazer, incentivando o turismo e garantindo também uma política mais 
efetiva de mobilidade urbana. É bonito de ver, hoje, próximo de com-
pletar um ano, como aos domingos a ciclofaixa vem sendo utilizada por 
crianças, por jovens, por famílias, por pessoas mais idosas para a prática 
de esporte, para a prática do lazer e, claro, gerando também economia, 
gerando emprego e renda, pois aqueles vendedores que ali estão comer-
cializando água de coco, bares e restaurantes têm aumentado seu fluxo 
de comercialização mesmo num período de pandemia. E é por isso que 
mais uma vez vimos a essa tribuna para poder reivindicar esse avanço 
justo e necessário para a nossa cidade. Essa é a nossa reivindicação por 
mais ciclovias, por mais ciclofaixas, por mais amor para São Luís pela 
valorização do ciclista, pela valorização da vida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Doutor Yglésio por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, vou tentar me ater ao tempo, atendendo ao 
pedido de Vossa Excelência e em respeito aos demais colegas, apesar de 
serem muito graves os fatos que nós trazemos à tribuna. Voltando aqui 
à situação de Paço do Lumiar, não bastasse a situação caótica da saúde, 
nós apresentamos na semana passada na nossa rede social o descaso de 
pessoas que passam horas esperando no chão quando se acidentam. A 
pessoa sofre um acidente de moto e espera mais de uma hora no asfalto 
quente para ter uma ambulância. Apesar de ter um contrato para a lo-
cação de ambulâncias para resgate, não se vê as ambulâncias nas ruas. 
Mas o que a gente traz, hoje, são contratos em relação à construção 
civil, reformas de prédios públicos e terraplanagem. A Prefeitura vem, 
reiteradamente, descumprindo as normas do TCE, contratou a empresa 
RN da Costa Eirele, chamada Construprime, que é uma empresa que 
já está sob investigação no município de Bacabal. A empresa tinha a 
senhora Generosa como laranja. Estão aqui os documentos da dona Ge-
nerosa, respondia, que respondia como laranja do Senhor Rômulo da 
Costa, marido da Vereadora Duda de Bacabal. Venceram uma ata de 
dezenove milhões de reais em Bacabal, que está sob investigação do 
Ministério Público. Empresa que, inclusive, teve a coragem de falsifi-
car a assinatura do engenheiro Flávio Campos no decorrer do proces-
so. E esses autos estão sendo investigados, inclusive, pelo GAECO. 
Gravíssimo o que está acontecendo. Foi contratada essa empresa. Con-
tratos aditivados em até 355%, sendo que a Lei de Licitações permite 
apenas até 50% de majoração para obras públicas, e mesmo assim a 
construtora foi contratada. A empresa Jô de Souza da Silva foi criada 
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em 2019. A proprietária era a dona Generosa, só que houve alteração 
contratual este ano. O senhor Rômulo, que já tinha uma procuração e 
assinava pela dona Generosa, resolveu assumir a empresa. O objeto das 
contratações, porque não é só a Construprime do seu Rômulo, tem a 
empresa chamada Panorama, ambas as empresas em Paço do Lumiar, 
ao que parece, vendem apenas nota fiscal. Pelo que nós conseguimos 
apurar, há uma delação premiada em curso que aponta recebimento de 
valores pela Prefeita Paula Azevedo acima de cento e cinquenta mil 
reais por mês, recursos oriundos de desvio justamente dessas empresas, 
de obras não realizadas, de contratações de objetos semelhantes pelas 
duas empresas, Construprime e Panoprama. E aí, para a realização de 
terraplanagem, eles colocaram a empresa construtora Digão Eireli. A 
Digão Eireli - por favor, coloque aí, Paulo, no vídeo para a gente - é uma 
empresa de Chapadinha, que eu tive a oportunidade de visitar. Coloca 
o vídeo. Não tem absolutamente nada. Então, no pátio da empresa, não 
tem absolutamente nada. Se trata apenas de um escritório fantasma. Na 
consulta do CAGED, não tem funcionários nessas empresas tanto na 
Construprime quanto nessa empresa Digão Construtora, completamen-
te esvaziado o pátio da empresa. Então olhem irregularidades que fo-
ram detectadas, que eu pude verificar, recentemente, na porta da Digão 
Construtora mostrando. Esse vídeo tem apenas 9 segundos. O próximo 
vídeo que mostra. Nós conseguimos gravar por cima. Coloca o próximo 
vídeo, por favor, que mostra justamente a ausência de qualquer tipo 
de maquinário dentro da empresa. Então ausência de recebimento de 
ofício solicitando cotações de preços pelas empresas que forneceram 
cotação. Cotaram preços no processo de contratação da Digão com 
empresas que não têm locação de máquinas como objeto de ramo de 
atividades. Aí é a Digão Construtora. Coloca o outro vídeo por favor. É 
um galpão fantasma aí. Solicitaram cotação de empresas com sede na 
cidade de Monção - Maranhão. Olha aí como não tem absolutamente 
nada. É simplesmente um pátio vazio a Digão Construtora. Similari-
dade em cotação de preços apresentadas pela empresa. Quantidade de 
atos administrativos realizados em curto espaço de tempo e ausência de 
funcionários vinculados à empresa. A dona Paula paga R$ 600 de multa 
para o TCE diariamente, mas não coloca a documentação em cima dos 
processos administrativos. Ela prefere pagar seiscentos reais de multa 
todo dia acumulando, mas não coloca para que se tenha acesso. Aconte-
ce que isso já está sendo investigado no Gaeco. E eu tenho certeza que 
não demora muito para a quadrilha da dona Paula, da dona Luana e os 
que estão nesse esquemão dentro de Paço do Lumiar com ramificações 
no município de Bacabal serem presos, porque o rombo é grande e a 
sociedade não aguenta mais.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares, sociedade mara-
nhense, internautas, telespectadores que acompanham por meio da TV 
Assembleia. Senhor Presidente, vou pautar o meu pronunciamento em 
dois momentos. Primeiro, com relação à nomeação da Polícia Civil. O 
Governador Flávio Dino fez uma nomeação de forma acanhada, no-
meando 10 investigadores e 01 escrivão de polícia. Nós temos fiscali-
zado, verificado nas delegacias e temos constatado a necessidade. E o 
Governo do Estado vai e nomeia 10 investigadores e 01 escrivão, tendo 
uma grande quantidade de investigadores, de escrivães e de delegados 
aguardando a nomeação. Então, mais uma vez, a nossa luta em defesa 
da nomeação de delegados, escrivães, peritos na Polícia Civil do Estado 
do Maranhão. Então a nossa luta é permanente. E, mais uma vez, solici-
tar ao Governo do Estado a nomeação dos 1.700 aprovados também no 
concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, 
a segunda pauta é uma denúncia que estamos fazendo. Estamos verifi-
cando toda a documentação, mas algumas coisas que estão acontecendo 
no Detran tem chamado a nossa atenção. E o descaso com a população, 
descaso com os servidores, descaso com os despachantes. Então nós te-
mos verificado, constatado nas redes sociais que a direção do Detran ti-
nha aberto posto no interior do Estado. Vai fazer a contratação de 13 mi-
lhões de reais para a contratação de cargos comissionados. Então vejam 

só o absurdo: vai contratar 195 cargos comissionados, mais 13 milhões 
de reais. Nós temos aprovados do concurso público. São nomeação em 
detrimentos a aprovados em concurso, (inaudível) diárias por parte do 
Detran. Já estamos pegando toda a documentação para levar ao conhe-
cimento do Governo do Estado, do Detran, para que possa se explicar, 
do Tribunal de Contas do Estado, que é o órgão auxiliar de fiscalização 
da Assembleia Legislativa, do Ministério Público Estadual, porque, Se-
nhor Presidente, é uma verdadeira afronta, falta de transparência, gas-
to do dinheiro público. Nós já estamos constatando aqui pagamentos 
das diárias, diárias para fazer campanha política no interior do estado, 
servidores, altos salários, altos salários pagos pelo Detran. Tudo isso 
precisa ser transparente, precisa ser investigado, precisa ser esclarecido. 
E vamos formalizar a denúncia ao Governo do Estado, ao Detran para 
que possa se explicar e ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público 
do Estado do Maranhão para que possa investigar essas denúncias que 
estamos recebendo. Hoje pela manhã, logo cedo, eu estive com repre-
sentantes do (inaudível) do Estado do Maranhão. Estive com o seu Car-
los e com o Presidente. Estive com a Valdimeire que também é delega-
da e representante do Nordeste do (inaudível) do Estado do Maranhão. 
Conversei com os servidores, conversei com clientes, com os usuários, 
e a reclamação é total. Vejam só, Senhor Presidente, ninguém está con-
seguindo acessar o site do Detran para solicitar vistoria. Vejam só o 
absurdo: ninguém. E ninguém explica, ninguém fala nada, ninguém res-
ponde nada. Só o que se vê é falta de transparência, perseguição, gasto 
do dinheiro público, dinheiro público jogado fora com diária, abrindo 
posto no interior do estado com a contratação de 13 milhões de reais de 
contratação temporária. E, principalmente, fiscalização é atividade fim. 
Tem que ser exercida por aprovado em concurso público. Então são 
várias irregularidades. Nós estamos acionando o Governo do Estado, o 
Detran, para que possa explicar, o apoio do Ministério Público e o Tri-
bunal de Contas diante dessas irregularidades, possíveis irregularidades 
e destas denúncias que estamos apresentando no DETRAN–MA. E o 
mais absurdo: estão fazendo campanhas políticas antecipadas com di-
nheiro público, utilizando o órgão, utilizando o Detran. Nós já estamos 
com a relação completa de diárias. Uma verdadeira afronta à população, 
escárnio. Isso não pode acontecer mais. Nós estamos preparando toda a 
documentação para que o Governo possa estudar e o Ministério Público 
possa averiguar, investigar essas denúncias. Hoje estive logo cedo com 
representantes e despachantes e, amanhã, ou na quinta-feira, vou ter os 
representantes dos aprovados no concurso público do Detran, denúncias 
generalizadas. E nós tivemos recentemente uma operação da Polícia Fe-
deral que também caiu no colo do DETRAN, da direção do DETRAN, 
de pessoas dentro do DETRAN...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Que 
precisam ser investigadas. Vou concluir, Senhor Presidente, vou con-
cluir. E o mais grave, Deputado César Pires, estão usando dinheiro pú-
blico, fazendo campanha antecipada na cara da Assembleia Legislativa, 
que é o órgão para fiscalizar, e ninguém diz nada, na cara do Ministério 
Público, na cara da Justiça Eleitoral. Um escárnio, uma afronta, um 
crime que estão cometendo, e ninguém diz nada, ninguém dizia nada. 
Nós vamos para cima. Vão ter que explicar. É dinheiro público. É falta 
de vergonha na cara. É muita cara de pau. E, Detran, se prepare que nós 
vamos colocar os dois pés no Detran, conversar com servidores, com 
diretores, com todos e vamos concluir todas as denúncias do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. É o que tinha 
para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, vamos agora iniciar a Ordem do Dia. Estão ins-
critos ainda Deputada Socorro Waquim, Deputado Antônio Pereira e o 
Deputado Vinícius Louro V.Exas. Ficam transferidos para a sessão de 
amanhã, ou, se desejarem, teremos o Tempo dos Partidos e dos Blocos 
após Ordem do Dia e aí terão o espaço para que V. Exas. possam se 
manifestar. 
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IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Projeto de Lei Complementar 07/2021, de autoria do Poder Judiciário, 
(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permane-
çam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Parecer da CCJ em reda-
ção final ao Projeto de Lei 538, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei nº 319, de autoria 
do Poder Executivo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Sanção. Projeto de 
Lei nº 215, de autoria do Poder Executivo, (lê). Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pela Ordem, Presi-
dente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu quero 
me abster da votação, porque eu acho que é uma situação extremamente 
relevante para que a gente possa debater com mais profundidade, mas 
não tenho o poder discricionário de pedir nem vistas e nem de pedir 
também suspensão desse projeto. Quero registrar aqui a minha absten-
ção, porque eu entendo que a LDO devia ser mais bem debatida, mas 
não foi, talvez por conta da pandemia que a CCJ se reúne, mas não 
publiciza. Em função disso, Presidente, eu queria até pedir para o presi-
dente da CCJ que doravante colocasse, dentro do grupo, o link para que 
a gente pudesse acompanhar e, consequentemente, discutir com mais 
profundidade. Conhecer, ainda que não tenha direito a voto, mas é prer-
rogativa nossa assistir e até debater se for necessário, mas sem direito 
a voto. Como a gente não tem, fica um pouco complicado. Portanto, eu 
sei que vai ganhar de qualquer jeito, o governo tem maioria, mas fica 
o meu registro e um pouco até de indignação por não ter um conheci-
mento mais aprofundado. Só agora recebi o parecer e quero, então, me 
abster de votar, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado César, o projeto de lei da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
tramita exclusivamente na Comissão de Orçamento. Deputado Wellin-
gton, eu ouvi V.Exa. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, o se-
nhor tem razão, é Comissão de Orçamento. Eu interpretei, mas serve a 
mesma evolução do meu raciocínio, Presidente Othelino, serve também 
para a comissão por se tratar de uma situação como essa. Acho até que 
todas as comissões também deveriam ter seus links para que a gente pu-
desse acompanhar, considerando as restrições impostas pelo momento. 
E eu aqui, realmente é isso, a Comissão de Orçamento, Finanças, Fisca-
lização e Controle e o relator é o Deputado Roberto Costa. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, V.Exa. quer encaminhar ou é alguma Questão de 
Ordem? Peço que libere o áudio para o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Pre-
sidente, dependendo do tempo, eu havia comunicado ao nosso diretor, 
sempre eficiente, Dr. Bráulio, solicitando para discutir, mas, se o senhor 
me der só cinco minutos seja para encaminhar, é tempo suficiente para 
que eu faça as considerações que eu acho pertinentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V.Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Muito obrigado, Presidente. Presidente, na mesma 
linha já defendida pelo Deputado César Pires, para que nós tenhamos 
mais tempo de discussão. O clamor recorrente do Deputado César Pires 
é do respeito ao Poder Legislativo, respeito à Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão. E aí seria de bom alvitre que a Assembleia 
Legislativa, por meio da CCJ, corrigido já por V.Exa., por meio da Co-
missão de Orçamento, pudesse convidar o Secretário de Planejamento 
para vir à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão fazer uma 
explanação para que todos nós pudéssemos tomar conhecimento, para 

que nós pudéssemos ter interatividade, para que nós pudéssemos ouvir, 
pudéssemos apresentar sugestões e uma melhor fiscalização. Hoje tem 
esse trabalho de fiscalização do Poder Executivo somente do Deputado 
Wellington do Curso, do Deputado César Pires e do Deputado Adriano, 
todos três de oposição, mas não oposição a Flávio Dino, ao CPF Flávio 
Dino propriamente dito, mas à gestão ao governo do Estado, o que é 
uma atribuição de todo parlamentar, os 42 deputados têm essa função, 
tem essa atribuição de fiscalizar as ações do Poder Executivo, os re-
cursos aplicados pelo Poder Executivo e nunca é tarde para relembrar 
que o Governo do Estado, o Poder Executivo foi eleito para gerir a 
administração pública, os recursos públicos para bem gerir esse recurso, 
seja na saúde, na educação, no transporte, na infraestrutura e esse plane-
jamento, essas diretrizes, essas metas precisam também ser discutidos 
com os representantes do povo, nós somos representantes do povo. Nós 
somos cobrados. Se alguns deputados que são ligados à base do gover-
no, não têm essa cobrança por ter os benefícios do poder, os benefícios 
do Poder Executivo, nós enquanto Oposição, que fazemos oposição ao 
Governo do Estado, com muita responsabilidade, com muita seriedade, 
nós temos os nossos prejuízos, nós pagamos um preço muito alto e nós 
observamos deputados agradecendo ao Governo do Estado por liberar 
emendas e algo tão simples, tão elementar, tão básico, que o deputado 
precisa ir agradecer o Governo do Estado por liberar emendas. Mas, 
vejam o mais grave, o mais grotesco, o mais horrendo, o governador 
perseguidor Flávio Dino não libera as emendas dos Deputados: Wellin-
gton do Curso, do Deputado César Pires e do Deputado Adriano Sarney. 
Mas é o mesmo governador que quando era deputado federal defendia 
os pagamentos das emendas, teve suas emendas parlamentares pagas, 
destinou emendas para a cidade de Caxias, para a cidade de São Mateus, 
para a cidade de Santo Amaro. Eu acompanhei todas as emendas do 
governador Flávio Dino, e o governador hoje que não tem um exemplo 
para dar, de forma hipócrita, de forma covarde, de forma perseguido-
ra, não paga as emendas parlamentares, dos deputados Wellington do 
Curso, César Pires e Adriano Sarney. Precisamos judicializar, buscar a 
Justiça, porque o governador do Twitter, só sabe questionar o governo 
Bolsonaro, só sabe falar do governo Bolsonaro, não faz o básico, o mí-
nimo, e o Maranhão está jogado, abandonado, totalmente abandonado, 
é o Estado mais pobre da Federação, aumentou o número de pobres, 
aumentou a extrema pobreza, é uma vergonha para o Brasil o Estado 
do Maranhão. E o governador querendo ser Presidente da República. 
Oh, era tão bom, mas tão bom, se o governador pudesse realmente ser 
candidato a Presidente da República, que era para o Brasil acordar e 
o Brasil olhar para o Maranhão. O Maranhão sem estradas, o Mara-
nhão sem educação, o Maranhão sem saúde, o Maranhão do desgoverno 
Flávio Dino, que aumenta impostos, que apreende motos e carros, que 
apreendeu mais de 50 mil carros e motos de maranhenses. Já leiloou 
mais de 15 mil carros e motos em condição de irregularidade, o Detran 
conseguiu dinheiro com irregularidades para cinco leilões. Nós estamos 
nos debruçando só no Detran, e vamos apresentar todas as falhas, todas 
as irregularidades, mas o mais importante, além de apresentar as falhas, 
possíveis irregularidades, possíveis crimes, nós vamos solicitar apoio, 
dos órgãos de fiscalização e controle, TCE e Ministério Público Esta-
dual, nós vamos apresentar soluções para os problemas. Concluindo, 
Senhor Presidente, o Deputado Wellington vai se abster da votação do 
projeto por falta de transparência, por falta de discussão e o mais impor-
tante, não melhora a vida da população. Caema está abandonada preci-
sando de infraestrutura, precisando de apoio e vários outros órgãos. E o 
Governo está querendo quebrar o Maranhão no pouco que ainda resta. 
Então, o Deputado Wellington se abstém da votação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Bom dia a todos! Senhor Presidente, apenas para contribuir 
com essa discussão, que eu acho de grande importância, a LDO, dizer 
que, na realidade, a única finalidade da LDO é orientar a elaboração 
dos orçamentos fiscais, de seguridade social, de investimento do setor 
público, do Poder Público, na esfera dos três poderes, das empresas 
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públicas e autarquias. Então, essa discussão começa agora, o Deputado 
César Pires acho que levantou, e eu concordo em parte com ele, quan-
to também com o Wellington no sentido da questão da LDO, mas ela 
começa agora e ela termina no final do ano, quando da elaboração da 
Lei Orçamentária Anual, da LOA. Então, aqui nós temos hoje votando 
as diretrizes, essas diretrizes podem ser aproveitadas na sua totalidade 
ou parcialmente. Então, nós temos tempo para discutir e podemos até 
chamar, convidar alguém do Governo, do setor de orçamento para dis-
cutir o Orçamento, aí sim, eu acho de grande importância, nós termos 
uma discussão mais ampla, mais profunda e mais estreita na questão 
da Lei Orçamentária. Mas agora, eu acho que é uma obrigação nossa, 
até por questões regimentais e de lei, de legislação vigente no Brasil, 
de aprovarmos assim sem nenhuma ressalva. Era essa a minha con-
tribuição e dizer que estamos prontos para discussão mais profunda, 
lá na Lei Orçamentária, lá em novembro, dezembro, quando formos 
realmente aprovar o que realmente interessa, despesa do Governo, in-
vestimento do Governo, que vai estar na Lei Orçamentária. A LDO, ela 
apenas orienta a elaboração dos orçamentos. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação a LDO. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado com a abstenção do Deputado César Pires, somente. Item 5 
da pauta. Projeto de Lei nº 649, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso (lê). Em Parecer Favorável das Comissões. Em discussão. Em 
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprova-
do. Vai à Sanção. Projeto de Lei nº 619, de autoria do Deputado Wellin-
gton do Curso (lê).

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente, só gostaria de em tempo fazer um encaminhamento sobre o Pro-
jeto de Lei o item 7 da pauta.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Tudo bem. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Item 7 da pauta. Pro-
jeto de Lei nº 08/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê).

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Uma 
Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO -  
Concedo já, Deputada Mical, (lê). Deputada Mical, uma Questão de 
Ordem.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, eu vejo aqui que esse Projeto de lei não 
tem o Parecer favorável da Comissão mais importante, que é a Comis-
são de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Então assim, 
eu acredito que tem que passar pela Comissão de Educação, porque eu 
não sou contra o Projeto, mas os pais têm que ser ouvidos, os alunos 
têm que ser ouvidos. Então, eu, na verdade, aqui, meu Presidente, acre-
dito que não possa ser votado hoje porque não tem o Parecer da Comis-
são de Educação, não sei se a Mesa observou isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Duarte, V. Ex.ª como autor do Projeto, deseja comentar 
a Questão de Ordem, eu vou fazer uma consulta aqui à Secretaria da 
Mesa e aí se a interpretação da Deputada Mical prevalecer, nós vamos 
retirar o Projeto da Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor Presi-
dente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - A Questão de 
Ordem ela não deve prosperar exatamente porque a questão ela engloba 
Relação de Consumo, onde de um lado está um prestador de serviço; 
do outro lado está um recebedor desse serviço, ou seja, um consumidor 
e um fornecedor. Se trata da relação de consumo, a comissão temática 
que deve tratar sobre o tema é a Comissão de Direitos Humanos e das 
Minorias. Comissão essa que aprovou por unanimidade esse projeto. 
Vale lembrar também que, por óbvio, a Comissão de Constituição e 
Justiça também aprovou o referido projeto. Por isso que ele está pau-

tado nesse momento e, frisa-se, nós apresentamos Requerimento para 
que esse Projeto, que é de 2020, ele fosse votado no dia de hoje, em 
urgência, ou seja, o projeto em tela, ele está tramitando em urgência em 
razão do requerimento que nós fizemos. Sobre a participação popular, 
nesse momento: pais, mães de alunos, inclusive associação de pais e 
representantes de alunos matriculados em escolas particulares estão nos 
acompanhando na torcida para que esse projeto possa ser aprovado, de 
imediato. Então, Senhor Presidente, esse projeto, a minha manifestação 
é para que ele seja pautado, como já está, e seja votado e aprovado no 
dia de hoje. E repito aqui, o meu interesse em fazer o encaminhamento 
exatamente tratando da importância desse projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte, aqui no artigo 30: “Atribuição da Comissão de Edu-
cação, Desporto, Ciência e Tecnologia. Assuntos atinentes a educação 
em geral, política e sistema educacional em seus aspectos institucionais, 
estruturais, funcionais e legais, direito à educação, recursos humanos e 
financeiros. O Projeto de Lei trata de materiais escolares, métodos de 
ensino e similares exclusivamente em um único estabelecimento. En-
tão, Deputado Duarte, a opinião aqui que a Secretaria da Mesa está nos 
dando é de que devemos mesmo encaminhar para Comissão de Educa-
ção, para emissão de Parecer e retorna para Ordem do Dia. Deputado 
Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - O Projeto, se 
V. Ex.ª entender que ele deva passar pelas duas comissões temáticas 
e como ele tramita em regime de urgência, a Comissão de Educação 
precisa se reunir nesta sessão para que ele seja votado hoje. Então, essa 
reivindicação da Deputada Mical, apesar de não concordar, pois o pro-
jeto já foi aprovado na CCJ, foi aprovado na Comissão de Direitos Hu-
manos. Então, se entende passar pela Comissão de Educação, eu peço 
então que a Comissão se reúna nesse momento aqui, para que ele seja 
votado nessa Sessão Legislativa.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Eu não fa-
lei somente Comissão para ser, por exemplo, só o Parecer da Comissão 
de Educação, para isso tem que ouvir os pais, os alunos, é essa a minha 
ideia, a minha opinião, porque eu acho que não pode ser feito assim 
aleatoriamente.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor Presi-
dente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte, a Deputada Mical está com a palavra, já eu paço a 
palavra para V. Ex.ª, Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Porque 
assim, por que essa pressa em votar esse projeto hoje? Não, eu acho 
assim, não tem como a Comissão de Educação fazer uma sessão agora 
de urgência, sem antes não convocar os pais e os alunos. Essa é a minha 
opinião, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputados, o Deputado Edivaldo, Presidente da Comissão de Educação 
em exercício, o Deputado Zé Inácio é o Presidente, mas ele está licen-
ciado. Deputado Edivaldo está presente, aliás, está participando remota-
mente. V. Ex.ª está me ouvindo, Deputado? Habilite o áudio. Pronto. V. 
Ex.ª na condição de Presidente interino da Comissão de Educação gos-
taria de se manifestar sobre esta questão regimental que está sendo dis-
cutida, sobre a realização da reunião agora na Comissão de Educação? 

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Não vejo 
razão, Senhor Presidente, para a pressa na Sessão de hoje de apreciar 
um projeto como este, atropelar o Regimento da Casa. Eu gostaria que 
V. Ex.ª determinasse à direção-geral da Mesa a encaminhar esse projeto 
à Comissão de Educação. Fico grato à V. Ex.ª e a compreensão do nobre 
e atencioso Deputado, diligente Deputado Duarte Júnior. E agradeço 
a sensatez da Deputada Mical Damasceno. Parabéns, Deputada, pela 
sua perspicácia, pela a sua atenção, parabéns porque V. Ex.ª está en-
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xergando não uma proposta de amparo a estudantes e a pais, V. Ex.ª 
está vendo além. E eu tenho certeza que os demais companheiros desta 
Casa devem e com certeza enxergam também a dimensão e o alcance 
deste projeto. Não quero descer em detalhes, porque apenas estou subs-
tituindo momentaneamente o Deputado Zé Inácio, mas gostaria que V. 
Ex.ª determinasse o encaminhamento do projeto a devida apreciação 
da Comissão de Educação, por ser um projeto de grande importância. 
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu não 

estou conseguindo visualizar em que momento o rito regimental ele está 
sendo atropelado na votação desse projeto, tendo em vista que ele já 
passou por uma Comissão de Constituição e Justiça, ele passou pela co-
missão temática, quando a gente parte da análise do objeto, nós estamos 
falando de valor, de preço, de aquisição de material, nós não estamos 
discutindo diretrizes pedagógicas, nós estamos discutindo se o mesmo 
sistema Ari de Sá ele pode ser comprado numa escola com o valor três 
vezes maior ou se vai ser ou maior. Então assim, eu acho que até por 
uma razão, um princípio ético, que eu sei que o Deputado Edivaldo 
Holanda é uma pessoa extremamente ética, por ele estar ligado ao em-
presariado da educação, nesse momento, ele deveria até se abster desse 
tipo de intervenção nesse momento, o projeto já foi votado, é claramen-
te uma matéria relacionada a consumo, eu não tenho procuração para 
defender projeto de quem quer que seja, mas isso já está sendo debatido 
extensivamente com grupos de pais, isso é reclamação anual, isso é 
reclamação de décadas, isso da época que eu era estudante na escola já 
acontecia, o monopólio naquela época era da FTD, hoje dia em dia é 
desses grandes conglomerados de educação e não tem nenhuma justifi-
cativa regimental para esta Casa não aprovar esse projeto agora. É um 
projeto importante, é um projeto mesmo que a Comissão de Educação 
reprovasse, ele regimentalmente tem que vir a plenário para ser votado, 
porque comissão temática não impede de votação em plenário, portanto 
não vejo qualquer motivo para este projeto parar a tramitação para ir 
para a Comissão de Educação, para abrir debate para os pais, de uma 
coisa que todo mundo já sabe, os pais não aguentam mais pagar três, 
quatro mil reais para comprar livro, levante a mão o deputado que tem 
filho e filha em escola particular aqui, que aguenta o preço dos materiais 
escolares, eu desafio, nenhum tem...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Então, vamos agir 
em defesa da sociedade e votar o projeto porque ele é bom, ele é ne-
cessário, não tem justificativa regimental para interromper uma votação 
de plenário para devolver para as comissões, por quê? Cadê? Apresen-
taram alguma Emenda ao projeto aqui? Tem catorze assinaturas? Não 
tem. Então votemos o projeto.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Presiden-
te, Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Pre-
sidente, a Questão de Ordem da Deputada Mical já ocorreu eu tinha 
levantado a Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vamos organizar aqui.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Presiden-
te, eu falei primeiro Presidente. Uma Questão de Ordem. Presidente, eu 
não sou contra o projeto, eu só quero que seja passado pela Comissão 
de Educação para que, assim, os pais seriam ouvidos, os alunos seriam 
ouvidos. Somente isso. Acontece o seguinte: eu quero aqui reiterar, nos 
termos do artigo 191, caput do Regimento Interno desta Casa, o adia-
mento da discussão do Projeto de Lei 08/2020, de autoria do Deputado 
Duarte Junior. Estou aqui dentro da Lei aqui pedindo que seja adiada 
essa discussão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor Presi-
dente, não cabe esse tipo de discussão neste momento. O projeto, como 
já foi destacado aqui, já passou pela Comissão de Constituição e Jus-
tiça, já passou pela comissão temática que deve tratar o tema, que é 
a Comissão de Direitos Humanos que trata da questão da relação de 
consumo. Aqui estamos diante de compra e venda de contratação de um 
serviço. De um lado estão os pais, do outro lado estão os fornecedores, a 
escola que vende um método de ensino, inclusive de forma casada. Nós 
precisamos garantir aos pais a liberdade de contratar o método de ensi-
no onde eles quiserem. Essa espécie de cartel, essa espécie de monopó-
lio só gera onerosidade aos pais. Se houvesse interesse da parlamentar 
em debater esse tema, que se atentasse ao que é feito aqui nessa Casa 
porque o projeto foi protocolado no dia 5 de fevereiro do ano passada. 
Onde estava a Comissão de Educação tão interessada nesse assunto que 
não buscou debater o projeto?! Porque nós debatemos! Debatemos com 
os pais, debatemos com os alunos, debatemos com os donos de escola. 
E essa questão eu entendo totalmente superada porque frisa-se, após 
passar pela CCJ, após passar pela Comissão de Direitos Humanos, que 
deve tratar a comissão temática sobre o tema, nós apresentamos reque-
rimento para que fosse votado de urgência. Então, se a comissão está 
tão interessada, que vote agora porque o projeto tramita em urgência, 
porque as pessoas têm pressa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Senhor Presi-
dente, o Plenário é soberano. Se o Plenário é soberano, ele é maior do 
que as comissões. E outra coisa: nós vivemos no mercado livre onde 
a concorrência é que controla o preço de tudo. Essas escolas muitas 
vezes não levam nem um livro e obrigam a gente comprar uma cópia, 
tirar uma cópia, uma xerox e vende por um absurdo e você é obrigado 
a comprar ou seu filho vai passar vergonha. Então, eu acho que está na 
hora de a gente dar um basta. O combustível não é assim? A carne não é 
assim? Tudo é assim! Por que na escola não vai ser?! Então eu concordo 
e acho que o projeto tem que ser votado e o Plenário vai decidir.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, nós não estamos discutindo o mérito aqui do 
projeto. Nós estamos discutindo a questão regimental e a decisão desta 
Mesa sob a orientação da nossa secretaria enviar o projeto de lei para a 
Comissão de Educação para que emita parecer.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente, vamos lá. Deputada Mical, respeite meu momento fala. Senhor 
Presidente, vamos cumprir o regimento com todo respeito que eu tenho 
a esta Casa. Senhor presidente, meu momento de fala está sendo cas-
sado, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Mical, só um instante. Com a palavra, Deputado Duarte. 
Conclua, Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor Presi-
dente, eu peço que o regimento seja respeitado. Digamos que isso seja 
um jogo. Todo jogo tem regras. Em alguns jogos, inclusive, os árbitros 
pedem auxílio ao VAR para que não tenha erro. As regras do jogo dessa 
Casa, Deputado Rafael Leitoa, é o Regimento da Casa. A Deputada Mi-
cal apresenta um requerimento aqui oral, mas, de acordo com o artigo 
191, que ela suprimiu essa parte, o requerimento para adiamento de 
votação tem que ser por escrito. Por escrito! 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Está aqui, 
meu amigo.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - V.Ex.ª fez o re-
querimento oral, então esse requerimento não vale de nada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte, ela apresentou uma Questão de Ordem por escrito.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Há um reque-
rimento.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Presidente, 
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Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor Presi-
dente, além de tudo, o projeto tramita em urgência. Superada a questão 
de que a Comissão de Educação tem que votar, que ela se reúna ago-
ra, como já foi feito em outros projetos. As pessoas esperam por esse 
projeto para que não sejam obrigadas a contratar métodos de ensino 
exclusivamente em determinadas escolas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte, vamos fazer o seguinte: não vamos rediscutir o méri-
to do projeto, porque ele está claro. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Nem cabe mais 
discussão do mérito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Nós estamos discutindo a questão regimental. Novas Questões de Or-
dem eu vou autorizar, desde que não seja para discutir o que a Mesa já 
resolveu. Nós já decidimos que vamos enviar para a Comissão de Edu-
cação, e o Deputado Duarte fez o pedido que nós façamos isso agora na 
sessão. Então, as novas Questões de Ordem, se for para rediscutir esse 
assunto, eu não vou autorizar.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Presidente, é só 
para tirar uma dúvida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não, Deputado Roberto.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Ninguém mais 
vai discutir a questão da importância desse projeto, porque o projeto 
é extremamente importante e tenho certeza de que terá apoio de 90% 
da Casa. Eu, particularmente, meu voto é pelo projeto. Agora, existe a 
possibilidade regimental, em função da importância desse projeto ser 
um projeto tão sensível, em ser colocado em discussão na Comissão 
de Educação?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Se existe? Existe.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Existe essa pos-
sibilidade regimental?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
A comissão pode reunir e apreciar ou não. Regimentalmente, é possível.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA - Eu acho que é 
um projeto tão importante que, se houver essa abertura regimental, eu 
acho que é um grande serviço que a Assembleia faria para o cidadão e 
para a cidadã de São Luís.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só a Questão de 
Ordem do Deputado Antônio, que ele está ali angustiado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Antônio está ali distante. Obrigado por avisar, Deputado Ra-
fael. Deputado Vinícius Louro. Em seguida, Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Presidente, mi-
nha Questão de Ordem é no mesmo sentido do Deputado Roberto Costa 
e dizer que, acima de tudo, o Regimento da Casa é mais soberano e a 
Mesa Diretora, principalmente com V.Exa. observando o que determina 
o Regimento Interno da Casa, é muito importante para que não abra um 
precedente no futuro. São essas as minhas colocações.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, qual foi 
a base regimental para o envio para a Comissão de Educação? Só para 
ficar claro aqui o dispositivo do Regimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Artigo 30 - Atribuições da Comissão de Educação, mas, Doutor Yglé-
sio, V.Exa. pode ver com calma, o assunto já está superado, vencido.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Só porque aqui o ar-
tigo 191 diz que...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Yglésio, nós não vamos rediscutir o assunto, já está decidido.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu não estou redis-
cutindo, eu estou apontando aqui que o artigo 191, inciso III, diz que 
a proposição não está em regime de urgência. Proposição que está em 
regime de urgência não pode ser adiada. Então, assim, está indo contra 
o regimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Assunto já vencido. A Comissão de Educação pode se reunir agora e dar 
o seu parecer sobre o projeto de lei. Nós faremos o seguinte: nós vamos 
aqui apreciar, concluir a Ordem do Dia, ao final da análise dos outros 
itens, nós vamos suspender a sessão para que a Comissão de Educação 
possa emitir o parecer, sob a presidência do Deputado Edivaldo, mas 
tem uma Questão de Ordem do Deputado Antônio Pereira, 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente, primeiro parabenizá-lo pela decisão que a 
Mesa adotou de retomar o projeto para a Comissão de Educação. Para 
mim, parece estranho sair da Comissão de Constituição e Justiça, ir para 
a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, e não ir para a principal 
comissão que é tema e questão do projeto de Lei, que é a Comissão de 
educação. Isso me causa estranheza, por uma questão de mérito, não 
ter passado, uma vez que saiu da Comissão de Constituição e Justiça, 
não ter passado imediatamente pela Comissão de Educação. Portanto, 
eu quero parabenizá-lo pela posição tomada pela Mesa em devolver o 
projeto para a comissão para realmente se discutir o mérito. Eu acho 
que essas questões aí é a cabeça de cada um, mas tem que passar pela 
Comissão de Educação. Impossível um projeto que trata de educação 
não passar pela comissão temática da educação. Parabéns, Senhor Pre-
sidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, vamos ao item 8. Deputado Duarte, ficou claro: 
após analisarmos os itens da Ordem do Dia, vamos suspender a sessão 
para que a Comissão de Educação se reúna. Projeto de Lei nº 252, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em vo-
tação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Parecer 541, oriundo da CCJ (lê). Deputada Mical.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – Senhor 
Presidente, nobres colegas deputados, os que estão remotamente, eu 
quero aqui pedir aos nobres colegas que votem ao contrário do parecer 
da Comissão de Constituição e Justiça. Nós queremos entregar... Aqui 
ele fala sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 01/2020, de minha 
autoria, que era sobre a entrega da medalha a nossa nobre Ministra 
Damares. Como aqui, na Assembleia, está restrita a questão de eventos, 
das normalidades da Casa, eu pediria a todos os colegas deputados que 
votassem contrariamente para a gente pudesse entregar essa medalha 
externa. Aí só queria pedir aos colegas deputados que votassem contrá-
rio ao projeto do parecer da Comissão de Constituição e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Senhores Deputados, nós vamos apreciar aqui, só para que fique claro 
para todos, um parecer da CCJ que negou autorização para que a Depu-
tada Mical possa entregar a Medalha Manuel Beckman fora das depen-
dências da Assembleia, por quê? Porque nós temos uma resolução que 
está valendo e que proíbe que nós façamos eventos, esses eventos aqui, 
e todos sabemos que as entregas costumam ser aqui no plenário. Então, 
os deputados que forem favoráveis à decisão da CCJ do parecer devem 
permanecer como estão; os que forem contrários, ou seja, favoráveis 
à permissão solicitada pela Deputada Mical queiram ficar de pé ou se 
manifestar de alguma forma.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, só repita 
por favor a...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Quem levantou aprovou o recurso da Deputada Mical, dando autori-
zação para que a medalha possa ser entregue fora das dependências da 
Assembleia. Aprovado o recurso.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Queria pedir a con-
tagem, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Quem ficou sentado manteve a decisão da CCJ de negar a permissão. 
Requerimento vai estar na Ordem do Dia. O projeto vai estar na Ordem 
do Dia de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Deputado Vinicius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Só um questio-
namento sobre o projeto da Deputada Mical, eu votei a favor da de-
putada. Nós temos prazo para o retorno que a gente possa fazer essas 
entregas aqui na Assembleia?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Vinicius, ainda não, mas, se as coisas continuarem como 
estão, a pandemia mais controlada, eu acredito que vai acontecer isso 
em razão da evolução da vacinação, muita gente já começa a tomar a 
segunda dose das vacinas, eu espero que em breve nós possamos re-
tomar. Gostaria muito que pudesse ser ainda no mês de agosto. Nós 
não teremos condições de voltar inteiramente à normalidade, mas pelo 
menos uma parte daquilo que está suspenso hoje como, por exemplo, as 
sessões solenes, eu gostaria de retomar.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Outra questão, 
Senhor Presidente, esse tema que foi votado agora da Deputada Mil 
era importante abrir também precedentes para outras entregas. Um 
exemplo: no nosso gabinete, nós temos entregas que foram marcadas 
no ano de 2020, como teve o período da pandemia todo de 2020, 2021, 
se abrisse um precedente também para que a gente pudesse fazer nossas 
entregas nas cidades, na Câmara Municipal dos homenageados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- O ideal, Deputado Vinícius, é que seja realizado aqui em São Luís 
mesmo, mas isso ainda não é nenhuma decisão. Vossa Excelência pode 
solicitar formalmente, tal qual fez a Deputada Mical, e aí nós vamos 
apreciar. Eu vejo o Deputado Edivaldo acenando. Deputado Edivaldo 
Holanda, Vossa Excelência pediu a palavra, habilite o som, o áudio.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor 
Presidente, eu peço perdão porque eu me levantei rapidamente na hora 
que entrou a matéria, o recurso da Deputada Mical Damasceno. Eu que-
ro pedir a Vossa Excelência a gentileza de incluir meu voto favorável 
ao recurso dela.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Está feito o registro, Deputado Edivaldo, e consignado na Ata. Siga-
mos aqui com o item 10. O item 10 o Deputado Wellington pediu para 
retirar. Item 11: Requerimento nº 272, de autoria do Deputado Welling-
ton do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia 
da próxima sessão se estiver com os pareceres. Requerimento n º 273, 
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento n º 275, de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia da próxima ses-
são caso tenha os pareceres das respectivas comissões. Requerimento 
nº 276, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discus-
são. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Requerimento nº 278, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam perma-
neçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: 
Requerimento nº 269, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê).

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, eu me 
inscrevi para discutir esse requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio está inscrito para discutir e tem 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Senhor Presidente, Senhora Segunda Secretária Dra. Cleide. A 
Deputada Andreia está na sessão? Está presente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ela estava até há pouco.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Não sei se ainda está 
presente. Caso não esteja, de toda forma, esse requerimento aqui, Pre-
sidente, é muito simples até porque o senhor e a Dra. Cleide sabem que 
jamais agi com irresponsabilidade em cima da tribuna. Quando a gente 
chega para pedir um requerimento em relação à vacinação em São Luís, 
até porque todo mundo sabe que eu votei no Braide no segundo turno, 

não tenho nada contra, não tenho nada contra a prefeitura. Eu pedi essas 
informações pela Assembleia com o objetivo de quê? De formalizar, até 
porque nós costumamos ter dificuldade em relação a esse tipo de infor-
mação mais específica. O que a gente quer saber? A gente quer saber 
qual faixa etária foi vacinada, com qual tipo de imunizante, qual tipo de 
paciente foi vacinado, com qual tipo de imunizante, quantas pessoas fo-
ram vacinadas em cada centro de vacinação. Nós queremos ter simples-
mente um diagnóstico do que está acontecendo, até porque esses dados 
precisam estar disponíveis para a Comissão de Saúde da Assembleia, 
porque, aqui na Assembleia, tem oito deputados médicos e tem outros 
da área da saúde também. Tem o Deputado Adelmo que é profissional 
da odontologia e tem outros deputados aqui que são suplentes e que 
são enfermeiros, enfim. A Assembleia tem um papel importante nessa 
construção também de políticas públicas e aí fica a pergunta: por que 
está pedindo em São Luís? Porque São Luís é a capital do Estado. São 
Luís é o epicentro de qualquer foco de pandemia dentro do Maranhão, 
tanto que foi por isso que São Luís avançou na vacinação. A vacinação 
aqui está entre 12 a 17 anos por quê? É porque a Prefeitura de São Luís 
é a mais rápida do Brasil? Não é. A gente deve agradecer, entre aspas, ao 
incidente do navio indiano. É graças ao indiano, que lamentavelmente 
perdeu a vida aqui na cidade, que chegou com uma cepa diferente, a 
variante Delta, que assustou e que causou um frenesi na cidade, por isso 
que teve uma quantidade maior de doses de vacinas entregues na cida-
de. Isso permitiu o avanço na vacinação, não é pela beleza dos olhos do 
prefeito, nem do Deputado Yglésio, nem do Governador Flávio Dino, 
nem de ninguém. É simplesmente porque nós tivemos um evento epi-
demiológico excepcional na cidade que levou uma atenção especial do 
Ministério da Saúde que está fornecendo as vacinas. Então, nós quere-
mos entender quem foi vacinado, como foi vacinado, quais foram as 
faixas etárias, para subsidiar as falas aqui, porque não adianta, a gente 
tem que parar de subir à tribuna e falar no escuro. Ninguém quer ofen-
der ninguém, não tem, Deputada Cleide, qualquer sanha persecutória 
com quer que seja. Está aí, o pessoal sabe, dois anos e meio de problema 
com o Deputado Duarte aqui na Assembleia, fiz aqui defesa do projeto 
dele, porque é um bom, um excelente projeto, e é isso. Eu subo aqui é 
para trabalhar pelo povo do Maranhão, o que é bom. Não estou preo-
cupado se é projeto de Duarte, se é projeto do Presidente Othelino, se é 
projeto do Marcos Caldas, do Neto Evangelista, do Fábio Macedo. Eu 
subo aqui é para descer com a consciência tranquila. Então, o históri-
co de pedido de requerimento, toda vez que se pede um requerimento 
para a prefeitura, a Mesa Diretora tem negado. Então, eu me sinto na 
obrigação hoje de fazer essa fala para dizer que não tem nada contra a 
prefeitura. Isso aqui da minha parte não vai ser usado para estar atacan-
do quem quer que seja. Agora, eu tenho curiosidade, com finalidade 
propositiva, de saber como foi feita a vacinação em São Luís, porque, 
quando eu pedi informalmente a informação, eu soube, nós tivemos 36 
mil idosos, acima de 70 anos, que tomaram Coronavac, e aí? Como é 
que nós vamos agora pensar em revacinar? Porque o primeiro estudo da 
Coronavac, do Butantã, mostrou que elas eram 0% de mortes. O novo 
estudo já mostrou que são 14%. 14 de 100, ninguém quer! Alguém entra 
no avião, sabendo que ele tem 14% de chance de matar alguém? Eu 
tenho certeza de que ninguém aqui entra. Alguém vai fazer uma viagem 
num veículo, num carro, se souber que tem 14% se tiver na porta da 
montanha russa a placa risco de 14%, 14 em cada 100, de morrer, eu 
duvido se entra um aqui na montanha russa. Então, nós precisamos de 
informação. A Mesa Diretora precisa, nesses requerimentos, facilitar a 
nossa vida. Já adianto que, se não houver aprovação, deixo o pedido, 
Presidente, do recurso, mas espero, Dra. Cleide, de coração, que a se-
nhora aprove esse requerimento dessa vez, tendo em vista que a única 
coisa que eu quero é entender como foi feita a vacinação do epicentro 
de qualquer foco pandêmico no Maranhão, que é a cidade de São Luís. 
E meu reconhecimento, inclusive aproveito aqui para destacar a boa 
ação da prefeitura na vacinação, até porque, volto a dizer, votei no Brai-
de no segundo turno e não tenho absolutamente nada contra ele. Fica 
agora aí, a dever da Mesa, fazer ou não aprovação do requerimento. Em 
caso de negativa, já deixo aqui o pedido de recurso. Muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 

CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputada Andreia Martins Rezende, creio que não esteja mais online, 
eu voto pelo deferimento também. Deferido o requerimento. Senhores 
Deputados, eu vou suspender rapidamente a Sessão para que a Comis-
são de Educação possa se reunir, sob a Presidência interina do Deputado 
Edivaldo Holanda, que vai... Deputado Edivaldo, V. Ex.ª pode indicar 
o Relator?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor 
Presidente, demais companheiros, eu peço permissão para me abster 
de presidir a reunião da Comissão de Educação, eu sou juiz, eu tenho 
escola, eu não posso votar, nem presidir, nem conduzir uma reunião que 
possa contrariar na sua matéria, no seu mérito interesse meu. Então, eu 
peço a V. Ex.ª que veja aí quem pode conduzir esta reunião, porque eu 
vou me abster de presidi-la e, desde já, de votar nessa matéria, agradeço 
a V. Ex.ª a compreensão

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, quero 
aproveitar aqui só para parabenizar o Deputado Edivaldo Holanda pela 
decisão sábia, ética, dos grandes Deputados do Maranhão, não é à toa 
que ele está no panteão da Assembleia Legislativa do Maranhão, por 
posturas como essa que o Deputado Edivaldo tem a nossa admiração 
nesta Casa. Parabéns, Deputado!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bom, o Deputado Edivaldo se abstém de presidir e também de votar. 
Nós vamos aqui definir um Deputado para presidir a Sessão, aliás, a 
reunião e já anunciaremos.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Em relação 
ao plenário acredito, permitam-me.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Pois não.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Acredito 
que o membro mais velho da Comissão...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Não está expresso aqui, mas é usual, não é.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Não tem no 
Regimento isto, mas é usual e o plenário, nós temos na abertura dos tra-
balhos, quem preside é o deputado mais velho, eu acho que por simetria 
a gente podia trabalhar dessa forma, Deputado César V. Ex.ª.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Deputado Hélio Soares me parece ser o mais velho dos titulares aqui 
da Comissão, ele está participando remotamente. Deputado Fábio Bra-
ga, V. Ex.ª pode presidir a reunião, a reunião da Comissão de Educação 
agora? A Sessão está suspensa e Vossa Excelência pode, por gentileza, 
conduzir a reunião da Comissão de Educação. Sessão Reaberta. Depu-
tado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Senhor Presidente, 
Vista concedida à deputada Mical Damasceno, por 24 horas, para que 
ela possa fazer o conhecimento do Projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Senhor Presidente, 
eu queria a oportunidade aqui só para fazer uma correção na minha fala 
da semana passada em relação à ação dos Cartórios. Eu fiz a citação 
do Juiz Anderson Sobral de Azevedo, mas o juiz havia sido retirado 
do processo, no dia 11 de maio. O problema aconteceu na própria Se-
cretaria de Interesses Coletivos e Difusos que não havia inserido essa 
substituição da Corregedoria no sistema. A juíza responsável, a Doutora 
Jaqueline Reis Caracas, que deve retornas às atividades na semana que 
vem, porque se encontra em férias. Portanto, fazendo só essa reparação 
ao Doutor Anderson que não era responsável pelo processo e, portanto, 
não deveria ter sido citado. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bom, Senhores Deputados, nós já encerramos a Ordem do Dia, vamos 

seguir o Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Solidarie-
dade – PP. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro. 
Deputado Vinícius Louro, Vossa Excelência vai querer utilizar quanto 
dos 11 minutos do Bloco? Por 11 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
desse Poder. Senhor Presidente, o que me traz, hoje, aqui, a esta tribuna 
é para relatar um problema muito sério na cidade Pedreiras. Há quatro 
dias a cidade de Pedreira está sem água, onde teve um problema de uma 
adutora, onde essa adutora capta água bruta para levar para os reserva-
tórios para poder ali a água ser tratada. E trouxe um transtorno muito 
grande à cidade de Pedreiras até mesmo digo à cidade de Trizidela do 
Vale. E preocupado com a situação os populares da cidade de Pedreiras 
e Trizidela, entrando em contato com a gente, pedindo providências 
às autoridades. Nós acompanhando todo o trabalho da CAEMA, onde 
eu quero, aqui, desde já, parabenizar o superintendente da CAEMA, o 
Presidente da CAEMA, o André, Dr. André, pela presteza. E ele nos 
trouxe a realidade dos fatos. E, com esse rompimento, primeiro houve 
uma paralisação na cidade de Pedreiras para o tratamento, para a lim-
peza da ETA lá da cidade de Pedreiras e, posteriormente, houve esse 
rompimento. As equipes começaram a trabalhar, porque o lugar é de 
difícil acesso para as escavadeiras hidráulicas ter acesso para ajeitar 
esse rompimento. Mas, desde de ontem à noite, a água foi sendo li-
berado de forma gradativa. Começou liberando de uma forma lenta, 
haja vista, contudo, o município de Pedreiras é um município bastante 
acidentado, tem muitas das partes altas e imaginemos toda a cidade com 
as caixas d’água vazias, então essa água foi chegando de forma, vamos 
dizer assim, precária, devagar, mas chegando. Sem dizer também que 
ele disponibilizou vários carros pipas para ajudar no fornecimento de 
água no município de Pedreiras. Enfim, a gente sabe do transtorno, a 
população toda sem água, onde até o próprio superintendente da CAE-
MA pedindo desculpas, mas foi uma eventualidade o que aconteceu no 
município de Pedreiras. Esse rompimento é como se fosse um acidente 
que aconteceu, mas ele colocou logo toda a equipe técnica à disposi-
ção. Trouxe muitos transtornos para cidade de Pedreiras e Trizidela do 
Vale, mas, graças a Deus, o problema está sendo solucionado. Então nós 
tivemos total cooperação, participação, atenção diante desta problemá-
tica no município de Pedreiras. E acha vista que também nós tivemos 
em audiência pública, em audiência com o Governador Flávio Dino o 
projeto dos reservatórios para resolver o problema da falta d’água no 
município de Pedreiras e Trizidela do vale. Esse projeto, hoje mesmo, 
também, já tive contato com o presidente da CAEMA, o André, onde já 
nos trouxe a informação que o projeto está andando, já estão sendo real-
mente tomadas todas as providências para que, o mais rápido possível, 
comece a construção desse projeto, desses reservatórios no município 
de Pedreiras para solucionar, principalmente, essa falta d’água nesses 
dois municípios. Mas, Senhor Presidente, o que me traz também a esta 
tribuna é para falar da entrega de 130 lotes no município Pedreiras, 
onde nós estivemos, marcamos a presença, eu e o empresário Raimundo 
Louro, onde estivemos ali no loteamento Sagrado Coração de Jesus, 
na entrada de Pedreiras. O terreno foi adquirido por meio da Associa-
ção de Moradores com recursos próprios. E onde eu quero parabenizar 
aqui o Douglas, que é o presidente da associação e que sempre lutou 
por esse povo, sempre ali pedindo o apoio, auxílio das autoridades. E 
a gente ver que, em pleno século XXI, ainda há perseguição política. 
E muitas dessas autoridades, hoje mesmo que estão na prefeitura, não 
deram atenção àquele povo, não disponibilizaram o maquinário. Eu falo 
da atual gestão de Pedreiras para que pudesse ajudar todo aquele povo. 
E o empresário Raimundo Louro, de forma humanitária, de forma de 
solidariedade, doou toda a terraplanagem, essa que foi feita lá para os 
loteamentos, que são de 260 lotes. Haja vista que foram entregues 130 
agora e serão entregues mais 130 posteriormente. Então parabéns ao 
empresário Raimundo Louro. Parabéns ao Douglas. Parabéns a todas 
as pessoas que foram beneficiadas com esses loteamentos e as que se-
rão beneficiados com esse loteamento no Sagrado Coração de Jesus. 
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Então foi uma agenda de muita presença, de muitas prioridades, onde 
também, Senhor Presidente, nós tivemos aqui, no domingo, o final do 
campeonato de futebol no povoado Eira, acompanhado também pelo 
empresário Raimundo Louro. Tivemos lá a satisfação do time Santa 
Amália, que garantiu o primeiro lugar, enquanto o Sítio Novo ficou 
com o vice-campeonato. Parabéns aos jovens participantes e parabéns 
também ao Ciço da Eira, que nos convidou pela total efetividade, um 
cidadão que sempre olhou com bons olhos aquela região, sempre este-
ve presente, ajudando efetivamente aquela população. E nós também 
contribuindo bastante ali para que o esporte não possa acabar. A gente 
pode ver no município de Pedreira, até hoje, nessa atuação administra-
ção, não teve nenhum empenho da Secretaria de Esporte, nada, nenhum 
projeto, nunca chamaram os times para realmente organizar algo que 
possa bem aí favorecer a nossa juventude, favorecer, dentro do esporte, 
a população. Do futebol, hoje, nós temos tantos times da juventude, os 
campeonatos estudantis, como os campeonatos master, que são as pes-
soas acima de 50 anos. E a gente ver toda a cidade fazendo o torneio de 
futebol. E na cidade de Pedreiras, nenhuma satisfação para a população. 
Mas parabéns ao Ciço da Eira, que realmente teve essa visão de fazer 
esse campeonato junto com outros organizadores ali presentes. E pode 
sempre contar com o Deputado Estadual Vinícius Louro, e Raimundo 
Louro, que nós estaremos contribuindo e ajudando aquela população. 
Meu muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 33 minutos. 
Deputado Marco Aurélio, declina. Bloco Parlamentar Independente 
PMDB/ PRTB/ PMN, oito minutos. Professora Socorro Waquim, pode 
usar os oito minutos, professora.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) – Senhor presidente, demais deputados, deputadas, os que 
nos ouvem nesse momento interligados à rede de transmissão da As-
sembleia, hoje eu trago aqui três assuntos que eu vou tentar rapidamen-
te discorrer sobre eles e que considero de muita importância para o meu 
município e para as mulheres. O primeiro tema que me traz aqui, Presi-
dente, senhores deputados, é que participei, na semana passada, em Ti-
mon, de um evento, um evento promovido pela Equatorial Maranhão, 
onde nesse evento essa empresa prestadora de serviço à nossa cidade, 
ao Maranhão fez alguns eventos dos quais eu destaco dois: um é a inau-
guração da subestação elétrica de Timon, para a ampliação de 77% no 
volume a mais de energia elétrica para a cidade de Timon. Um investi-
mento no valor superior a 4 milhões de reais, um investimento muito 
importante, por quê? Porque Timon, hoje, como a quarta população do 
Maranhão e em frente a uma grande capital, que é a capital do Piauí, é 
um município potencialmente rico para o desenvolvimento, e a energia 
oferecida em Timon, quando eu era gestora, já era uma energia de qua-
lidade, mas com a nossa gestão, nós conseguimos trazer mais uma su-
bestação de energia elétrica, pensando no polo industrial. E essa cidade 
traz a probabilidade de ali sediar várias indústrias que, infelizmente, 
ainda não chegaram. O polo empresarial, por exemplo, já tem mais de 
oito anos que está inaugurado, mas não tem nenhuma ação, nenhuma 
indústria que efetivamente empregue, nenhuma indústria que realmente 
traga o desenvolvimento. Mas, mesmo assim, a Equatorial ampliou o 
nível de energia elétrica, trazendo mais qualidade, mais possibilidades, 
visando que, com o tempo e com o futuro, com mais ciência, com mais 
tecnologia, com mais inovação, é possível o município de Timon se 
tornar um grande centro industrial. Isso foi muito importante, porque 
também dar melhor equilíbrio ao oferecimento de energia elétrica à po-
pulação, evitando, principalmente no período de inverno, qualquer chu-
va, qualquer ventania mais forte, a população ficar sem energia elétrica. 
Mas nós também vamos destacar que achei importante a inauguração da 
agência digital, que para mim isso é inovação. Essa agência digital foi 
colocada na Praça São José e ela contempla, principalmente, os diferen-
tes perfis de pessoas que, às vezes, não gostam de mexer com a tecno-
logia, preferem um atendimento presencial. E com essa agência digital, 
efetivamente, vai melhorar a qualidade do atendimento àquelas pessoas 
que buscam atendimento na agência com mais rapidez, com mais cele-

ridade e, com isso, dar maiores resultados ao atendimento para quem 
busca esse atendimento junto à Equatorial sediada em Timon. Isso já 
tem em Imperatriz, São Luís, nas grandes cidades e, então, Timon agora 
ganhou a sua agência digital. E eu destaco aqui a importância dessas 
ações para o desenvolvimento da cidade de Timon, mas faço aqui uma 
observação à Equatorial que fiz lá no momento e aproveito essa oportu-
nidade de estar deputada e fazer agora. É preciso concluir os inúmeros 
projetos de energização da zona rural que ainda são com o recurso do 
Projeto Luz para Todos, quando Lula ainda era presidente, quando eu 
era prefeita e que entregamos, na época, a Cemar, hoje, Equatorial. E 
pedimos que conclua esses projetos, porque é importante também ga-
rantir energia elétrica à zona rural para que haja melhor condição de 
desenvolvimento do agronegócio no município de Timon. Então, com 
essa citação, eu destaco aqui esse trabalho que foi feito em favor do 
município de Timon. A outra questão que trago, hoje, aqui e que eu 
quero destacar é a implantação da Procuradoria da Mulher na Câmara 
Municipal de Timon. Parabenizar o Presidente atual da Câmara, o Ve-
reador llno Resende. Eu fui vereadora, lutei muito por essa Procurado-
ria do município de Timon. Vi aqui na Assembleia como a deputada 
Helena desenvolvia o trabalho. E a Procuradoria é importante por quê? 
Porque é o locus principal de discussão das questões relativas à mulher, 
das leis, dos projetos, dos programas e que deve passar por essa Procu-
radoria para dar mais sustentabilidade às discussões e oferecer, princi-
palmente com substancial, qualidade a esses projetos elaborados e vo-
tados nesta Casa. E também tem o locus, um espaço até mesmo de apoio 
para as denúncias que as mulheres precisam fazer. Isso é importante. 
Foi importante principalmente nesse momento agora que, em nível na-
cional, se realça o caso da senhora Pâmela, que sofreu violência, e que 
foi muito forte e ainda é muito forte. Agora nesse período da pandemia, 
onde as mulheres foram as mais vitimizadas, as crianças. E nós sabe-
mos que muitas dessas vitimizações são decorrentes do alcoolismo, do 
desemprego que foi gerado na pandemia, mas que não justifica a violên-
cia, que não justifica o maltrato à mulher. Portanto eu vejo que a Procu-
radoria vem se instalar num momento muito importante. São três mu-
lheres que assumiram: a Vereadora Vanda, Vereadora Aline e a 
Vereadora Daluz. Então eu abro esse espaço para fazer, para dar esses 
parabéns à Câmara municipal de Timon por, finalmente, implantar a 
Procuradoria da Mulher. Mas, Senhor Presidente, senhores deputados, 
eu deixei para falar no último tema, sobre um tema que entristeceu on-
tem em Timon. Entristeceu a mim, entristeceu a todos timonenses, que 
foi a morte do nosso querido amigo Falcão, assim como ele era tão co-
nhecido da nossa cidade. ex-presidente do PT, como foi realçado aqui 
pelo Deputado Henrique, hoje, secretário de habitação do município. 
Mas eu quero ressaltar aqui a prematuridade dessa morte. Um jovem, 
pai, um pai extremoso, pai de três filhas. Homem ainda muito jovem na 
altura dos seus 50 anos, um trabalhador importante, uma pessoa proba, 
um homem do diálogo. E durante os 8 anos que fui prefeita em Timon, 
o PT participou da nossa gestão e o Falcão eu aqui coloco como um dos 
principais elo dessa negociação, desses diálogos, da abertura de espaço 
em nível nacional, do Governo Federal e Lula, onde por meio dessa 
interligação e do PT ter participado do nosso governo na Secretaria de 
Assistência Social e na Secretaria de Meio Ambiente e Educação nós 
tivemos a oportunidade de realizar muitos convênios, fazer bastante re-
cursos. De forma que o partido foi muito importante. E nesta importân-
cia eu destaco a pessoa, a presença de Falcão como aquele elemento que 
fazia com que o partido pudesse estar participando e sendo útil no cres-
cimento e no desenvolvimento de Timon. Encerrando, Senhor Presiden-
te, só mais um minuto, eu quero dizer que ele morreu na MA-040. A 
MA-040 talvez seja uma das únicas MAs do Maranhão que o Governo 
Flávio Dino não asfaltou ainda. Ela vinha há muito tempo sendo solici-
tada. Eu mesmo já tive oportunidade aqui como deputada de levantar 
esta causa, pedir providenciais. Sei que o Deputado Rafael, que é líder 
do Governo, tem também feito isso, inclusive anunciou a licitação das 
pontes, que são cinco pontes que tem que ser feitas ao longo desta estra-
da, mas ela precisa ser asfaltada. E o acidente vem exatamente em razão 
disso, a estrada está acabada, estrada sem iluminação, sem acostamento 
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e que fez com que esse acidente pudesse acontecer. O que nós espera-
mos? Esperamos que esse orçamento que nós votamos hoje possa con-
templar estradas como essa, possa concluir estrada como essas, que são 
importantes economicamente, mas que tem, ao longo da história da sua 
existência, ceifado muitas vidas de muitos pais de família. Portanto, eu 
aproveito para registrar a morte de Falcão e realçar aqui que é urgente, 
que é preciso que definitivamente nós não tenhamos mais outras mortes 
anunciadas, mas que nós possamos ter a estrada MA-040 asfaltada, ilu-
minada e pronta para que o acesso dos estudantes, dos trabalhadores, da 
população de Timon seja possível, assim como de Matões. Muito obri-
gada pela paciência, pelo tempo a mais me concedido. E aqui feito esses 
três registros, eu tenho certeza que Timon ganhará muito se nesse orça-
mento que acabamos de aprovar nós tenhamos recursos garantidos para 
asfaltamento da estrada MA-040 e muitas outras estradas do Maranhão 
que esperam para ter melhor acesso e maior viabilidade. Muito obriga-
da, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - PSDB, Deputado Wellington do Curso? Declina. Partido 
Verde por cinco minutos. Deputado César Pires e Adriano. Declina. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉ-
SAR PIRES - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
Sessão. 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vis-
ta o Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, aprovado nos seus 
turnos regimentais RESOLVE promulgar o seguinte:

DECRETO LEGISLATIVO Nº 651 /2021

Autoriza a Mesa Diretora da As-
sembleia Legislativa a constituir Comis-
são Especial para Resolução Legislativa 
nº 957/19.

Art. 1º - Fica a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão autorizada a constituir Comissão Especial composta 
por 03 (três) Membros, obedecido o princípio da proporcionalidade par-
tidária, com a finalidade de cumprir o disposto na Resolução Legislati-
va n° 957/19, publicada no d.o n° 143 de 10/09/19.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

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

to e execução do presente Decreto pertencerem, que o cumpram e o 
façam cumprir na forma em que se encontra redigido. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de julho de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 27/2019-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLA-
TIVA DO MARANHÃO e CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA - CIEE. OBJETO: Prorrogação do presente contrato por 
mais 12 (doze) meses, com início em 18 de julho de 2021 e término em 
17 de julho de 2022. VALOR TOTAL: R$ 1.356.768,00 (um milhão, 
trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais), sen-
do R$ 1.314.432,00 (um milhão, trezentos e quatorze mil, quatrocen-
tos e trinta e dois reais) o valor estimado para Bolsa Auxílio e Auxílio 
Transporte e R$ 42.336,00 (quarenta e dois mil, trezentos e trinta e seis 
reais) o valor anual estimado para Taxa de Administração.  DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legisla-
tiva; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Sub-
função: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; 
Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 Atuação Legis-
lativa do Estado do Maranhão (Manutenção); Natureza de Despesas: 
33.90.39.79 – Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional; 
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro – 
0101000000; Histórico: Contratação de agentes de integração – estagiá-
rios; Instrumento Legal: 2º TA – CT nº 027/2019 – vigência: 18/07/2021 
a 17/07/2022; Valor do Contrato: R$ 1.356.768,00; Informações Com-
plementares: valor correspondente para exercício 2021 (05 meses e 
13 dias) NOTA DE EMPENHO: Foi emitida a Nota de Empenho nº 
2021NE000928, de 08/06/2021, no valor de R$ 614.314,40 (seiscentos 
e quatorze mil, trezentos e quatorze reais e quarenta centavos). BASE 
LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0902/2021-AL. 
DATA DA ASSINATURA: 30/06/2021. ASSINATURA:  CONTRA-
TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e CONTRATADA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EM-
PRESA ESCOLA - CIEE, CNPJ nº 61.600.839/0001-55. São Luís–
MA, 13 de julho de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1270/2021-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 27 de julho às 09:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br/compras/pt-br/ para “Registro de preços para contrata-
ção de serviços de emissão de certificados digitais compatíveis com 
a infraestrutura de chave pública ICP-Brasil e-CPF. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.
gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo 
ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresen-
tação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), 
durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 12 de julho de 2021. 
Fabio Alex Dias Pregoeiro da ALEMA




