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PROJETO DE LEI Nº 364 /2021.

Institui o Programa de Coopera-
ção e o Código Sinal Vermelho no âmbito 
do Estado do Maranhão, visando o com-
bate e a prevenção à violência contra a 
mulher. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o 
Programa de cooperação e o Código Sinal Vermelho, como forma de 
pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência, em 
especial a violência doméstica e familiar nos ermos da Lei Federal nº 
11.340, de 07 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. O Programa é 
inspirado em iniciativa semelhante no Estado do Rio de Janeiro e Rio 
Grande do Sul. 

Parágrafo Único - O código “sinal vermelho” constitui forma 
de combate e prevenção à violência contra a mulher, por meio do qual 
pode dizer “sinal vermelho” ou sinalizar e efetivar o pedido de socorro 
e ajuda expondo a mão com uma marca em seu centro, na forma de 
um “X”, feita preferencialmente com batom vermelho e, em caso de 
impossibilidade, com caneta ou outro material acessível, se possível na 
cor vermelha, a ser mostrado com a mão aberta, para clara comunica-
ção do pedido. 

Art. 2° - O protocolo básico e mínimo do programa do que trata 
esta Lei consiste em que, ao identificar o pedido de socorro e ajuda, 
conforme descrito no parágrafo único do art. 1°, ou ao ouvir o código 
“sinal vermelho”, o atendente de farmácias, repartições públicas e ins-
tituições privadas, portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, 
restaurantes, lojas comerciais, administração de shopping center ou 
supermercados, proceda a coleta do nome da vítima, seu endereço ou 
telefone, e ligue imediatamente para o número 190 (Polícia Militar). 

Parágrafo Único - Sempre que possível, a vítima será conduzida, 
de forma sigilosa e com discrição, a local reservado no estabelecimen-
to para aguardar a chegada da autoridade de segurança pública. 

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a promover ações 
para a integração e cooperação com o Poder Judiciário, o Ministé-
rio Público, a Defensoria Pública, as Delegacias Especializadas no 
Atendimento à Mulher , o Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, asso-
ciações nacionais e internacionais, representantes ou entidades repre-
sentativas de farmácias, repartições públicas e instituições privadas, 
portarias de condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas 
comerciais, administração de shopping center ou supermercado, ob-
jetivando a promoção e efetivação do Programa e de outras formas de 
combate e prevenção à violência contra a mulher, conforme disposto l 
DJ no art. 8° da Lei Federal I nº 11.340/2006.

Art. 4° - O Poder Executivo deve promover ações necessárias 
a fim de viabilizar a construção de protocolos específicos de assis-
tência e segurança às mulheres em situação de violência por meio do 
efetivo diálogo com a sociedade civil, os equipamentos públicos de 
atendimento às mulheres e os conselhos, organizações e entidades 
com reconhecida atuação no combate e prevenção à violência contra a 
mulher, devendo integrar medidas a serem aplicadas no momento em 
que a vítima efetuar o pedido, mesmo que impossibilitada de informar 
os seus dados pessoais. 

Art. 5° - O Poder Executivo poderá promover campanhas 
necessárias para promoção e efetivação do acesso das mulheres em 
situação de violência doméstica, bem como da sociedade civil, aos 
protocolos e medidas de proteção prevista nesta Lei. 

§ 1 ° - Por meio de afixação de cartazes informativos no interior 
dos estabelecimentos que aderirem ao programa, com destaque para 
as farmácias, repartições públicas e instituições privadas, portarias de 
condomínios, hotéis, pousadas, bares, restaurantes, lojas comerciais, 
administração de shopping center, supermercados e similares. 

§ 2° - Durante a realização das campanhas, serão divulgados 
os canais de comunicação para a adesão dos estabelecimentos ao 

Programa do que trata esta Lei. 
Art. 6° - O Poder Executivo disponibilizará, em sítio eletrônico 

oficial, a relação de estabelecimentos que participam do Programa 
instituído por esta Lei. 

Art. 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 09 

de junho de 2021.
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A violência contra a mulher vem crescendo constantemente no 

Brasil, também não diferente no Estado do Maranhão, em 2020 foram   
60 feminicídios conforme dados oficiais da Secretaria da Segurança 
Pública , ou seja, o estado possui 1,4 mortes para cada 100 mil mu-
lheres, número acima da média nacional que registrou 1,2. Em 2019 
o Brasil teve um aumento 7,3% nos casos de feminicídio, em compa-
ração com 2018, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 
Também é de conhecimento público que nem todas as agressões a mu-
lheres são necessariamente registradas por boletim de ocorrência. Isso 
se deve, na maior parte das vezes, ao medo de retaliação ou de serem 
coagidas. Com o isolamento social, medida importante para conter 
o avanço da COVID-19, a questão da violência contra a mulher fica 
ainda mais grave, visto que como os dados indicam a casa não é um 
local seguro para elas. Diante disso, propostas de estratégias de com-
bate à violência doméstica têm surgido em diversos segmentos sociais 
no Brasil e em outros países. Um exemplo disso, é que na Argentina 
foi criado o Código “Máscara Vermelha”, como forma de proteção 
e combate à violência doméstica, por meio do qual a vítima pode, 
via ligação ou pessoalmente, efetivar pedido de socorro e ajuda em 
farmácias de maneira mais discreta, conforme resta citado em Projeto 
de Lei protocolado na Câmara dos Deputados do Brasil, que objetiva 
instituir no nosso país um programa semelhante, também chamado 
código “máscara vermelha”. Outro exemplo, é a campanha lançada no 
dia 10/06/2020, pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ em conjunto 
com a Associação dos Magistrados Brasileiros (ABM), intitulada “Si-
nal Vermelho” de ajuda às vítimas de violência doméstica na pande-
mia, com o objetivo de oferecer um canal silencioso que permitisse às 
mulheres com um gesto, qual seja, mostrar um “X” na palma da mão, 
pedir socorro em farmácias. Observa-se que esta campanha do CNJ e 
da AMB foi criada como primeiro resultado prático de ação emergen-
cial elaborada por grupo de trabalho para ajudar as vítimas de violên-
cia doméstica. A proposta em questão, trazida por este Projeto de Lei 
foi inspirada na estratégia da “campanha sinal vermelho” promovida 
pela AMB e CNJ visando ampliar as suas possibilidades de pedido 
de socorro e ajuda, seja nas farmácias ou nas repartições públicas do 
Maranhão. 

Cumpre observar que a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei 
Maria da Penha, em seu capítulo I, do título III, que versa sobre as me-
didas integradas de prevenção, institui que a política pública que visa 
coibir a violência doméstica será feita com ações conjuntas e articula-
das entre os entes políticos, por meio do alicerce em diversos instru-
mentos jurídicos possíveis. Por tais razões, ante o interesse de toda a 
sociedade no combate à violência doméstica, submeto esta proposição 
ao crivo dos nobres membros desta Casa, para que seja debatido e 
aprovado o presente Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 09 
de junho de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Esta-
dual

PROJETO DE LEI Nº 365 /2021.

Cria o Cadastro Estadual de enti-
dades que integram a Rede de Defesa dos 
Direitos das Mulheres, no âmbito do Esta-
do do Maranhão.

Art. 1º - Fica criado o cadastro estadual das entidades que 
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integram a Rede de Defesa dos Direitos das Mulheres, no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Art. 2º - O cadastro que trata o artigo 1º, será organizado e 
administrado pela SEMU-SECRETARIA DA MULHER, preferencial-
mente, virtual e disponível no site: https://mulher.ma.gov.br/ 

Art. 3º - O objetivo do cadastro é facilitar a comunicação dentro 
da Rede de Defesa dos Direitos das Mulheres, viabilizando acessibili-
dade à população dos contatos das instituições.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará no que couber, no 
prazo de 90(noventa) dias após a aprovação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 09 
de junho de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

Na militância da causa dos Direitos das mulheres, identificamos 
muitas instituições formais ou não, que tem prestado um belo trabalho à 
sociedade maranhense na defesa das mulheres, integrando o que comu-
mente chamamos de Rede. 

Ocorre que por vezes, se encontra dificuldade em estabelecer co-
municação com A ou B, para se integrar em alguns movimentos, ou 
mesmo conhecer outras que ainda não se oportunizaram se evidenciar.

Nessa perspectiva, a ideia do cadastro estadual é criar um meio 
eficaz de comunicação entre todas essas instituições para o devido en-
volvimento em todas as políticas públicas realizadas pelo Estado, ou 
por qualquer uma dessas instituições. 

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 07 
de junho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 366 /2021.

Cria o programa VALORIZA ELA 
nas faculdades e universidades, particu-
lares ou públicas no âmbito do Estado do 
Maranhão.

 
Art. 1º - Preferencialmente no mês de março de cada ano, as 

faculdades e universidades, particulares ou públicas, no âmbito do 
Estado do Maranhão, realizarão uma semana de conscientização do 
Combate à violência contra a Mulher.

§1º - Os conteúdos poderão ser trabalhados de forma de forma 
transversal, interdisciplinar e contextualizada.

§2º - Poderão ser realizadas seminários, palestras ou outras 
atividades para trabalhar a temática.

Art. 2º - São objetivos do programa VALORIZA ELA:
I – Fortalecer o debate contra a violência da mulher;
II – Mostrar e evidenciar os canais de pedidos de socorros, bem 

como onde buscar ajuda em caso de violência;
III - Conscientizar a comunidade acadêmica sobre a gravidade 

da realidade da violência contra as mulheres;
IV – Mostrar os indicadores da violência de gênero;
V – Destacar a importância da igualdade e isonomia, prevista na 

Constituição Federal;
VI – Motivar a classe acadêmica a propor e se envolver com 

políticas públicas que fortaleçam a erradicação da violência contra a 
mulher;

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará no que couber, no 
prazo de 90(noventa) dias após a aprovação desta lei.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 05 
de junho de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

É preciso avançarmos de forma legislativa, com a criação de 
políticas públicas para coibir essa violência que tem sido praticada de 
todas as formas.

Se deseja envolver a classe jovem que está na faculdade ou 
universidade e que precisa ser trabalhada nos conceitos e valores refe-
rentes à violência contra a mulher.

É fundamental que a academia também sirva também de 
oportunidade para a criação de novas políticas publicas eficazes.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 05 
de junho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 367 /2021.

Introduz o estudo de noções gerais 
da Lei Maria da Penha no Ensino Médio 
das escolas particulares e públicas no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º - As escolas particulares e públicas no âmbito do Estado 
do Maranhão trabalharão os conhecimentos gerais da Lei Maria da 
Penha (Lei Federal 11.340/2006) preferencialmente no mês de março 
de cada ano.

§1º - Os conteúdos poderão ser trabalhados de forma de forma 
transversal, interdisciplinar e contextualizada.

§2º - Poderão ser realizadas seminários, palestras ou outras 
atividades para trabalhar a temática.

Art. 2º - As finalidades do estudo da Lei Maria da Penha são:
I – Contribuir para conhecimento da Lei Maria da Penha e suas 

implicações legais;
II – Trazer o debate da violência da mulher para dentro da esco-

la, preparando as pessoas para que saibam seus direitos e deveres;
III – Mostrar e evidenciar os canais de pedidos de socorros, bem 

como onde e quando buscar ajuda em caso de violência;
IV - Conscientizar a comunidade acadêmica sobre a gravidade 

da realidade da violência contra as mulheres.
Art. 3º - Ficará a critério de cada escola a forma que trabalhará 

pedagogicamente o tema da Lei Maria da Penha;
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará no que couber, no 

prazo de 90(noventa) dias após a aprovação desta lei.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 05 
de junho de 2021. - 

Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

É preciso avançarmos de forma legislativa, com a criação de 
políticas públicas para coibir essa violência que tem sido praticada de 
todas as formas.

Desta feita, se deseja alcançar de forma mais preventiva aqueles 
que estarão iniciando os relacionamentos afetivos, os jovens. Muito 
importante, tentar no início da adolescência trazer a baila os conheci-
mentos da Lei Maria da Penha e suas implicações legais.

Por meio dessa política pública, conseguiremos levar aos conhe-
cimentos dos jovens, os conhecimentos sobre violências contra a mu-
lher e seus tipos, quais as penas para quem infringir a lei, bem como 
quais os meios de denunciar e procurar ajuda.

Temos plena convicção que com essa ação podemos conscien-
tizar várias pessoas, ou até mesmo identificar possíveis vítimas que 
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precisam de apoio.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 05 de junho de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 029 
/2021

Confere o título de “Capital Esta-
dual da Região Central” ao Município de 
Presidente Dutra, Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica conferido ao Município de Presidente Dutra, loca-
lizado no Estado do Maranhão, o título de “Capital Estadual da Região 
Central”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 07 

de junho de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

Buscando um pouco da história da linda cidade Presidente Dutra, 
vemos que era conhecida antigamente pela denominação de Curador, 
com a qual, aliás, foi elevemos ado à categoria de município pelo De-
creto-Lei nº 820, de 30 de dezembro de 1943. 

Somente a 12 de dezembro de 1948, pela Lei nº 208, esse topôni-
mo foi substituído, numa homenagem da classe política maranhense ao 
então primeiro mandatário da Nação, Marechal Eurico Gaspar Dutra. 
Foi desmembrado de Barra do Corda, cuja jurisdição não passava de um 
distrito distante e esquecido. 

Por está situado em uma localização privilegiada no Estado 
do Maranhão, pois é região central do estado, sendo assim, ponto de 
passagem e alto índice movimentação cambial, o que possibilitou ser 
um destaque em relação ao desenvolvimento econômico, servindo de 
suporte a vários municípios circunvizinhos, tanto no comercio/indústria 
como na área da Saúde onde se destaca o Hospital Macrorregional de 
urgência e emergência.

Na área da Educação, o município conta com uma unidade 
de ensino médio técnico em tempo integral) do Instituto Estadual do 
Maranhão (IEMA) bem como do Instituto Federal do Maranhão (IFMA). 
Também há um campus da Universidade Estadual do Maranhão, e 
como instituições de ensino superior privado da Uniasselvi e Uninter. 

Outra área de destaque é a área da comunicação pois a cidade 
é munida de sistemas de televisão representados pelas estações TV 
Cidade (afiliada Rede Record), a Tv Rio Flores (afiliada Rede Super ). 
a TV Mirante (afiliada Rede Globo) a TV Centro Norte (afiliada Rede 
SBT) e também a Tv Meio Norte (Rede Meio Norte). A cidade também 
conta com três estações populares de rádio: a Portal FM(106.3)), a FM 
Cidade((104.9)) e a Rádio Centro Norte((93.1)). 

Na cidade também fica localizado o fórum da Justiça do Tra-
balho que tem competência federal sobre 17 municípios, bem como 
vários outros órgãos estaduais e federais que servem vários municípios 
da Região Central do Maranhão.

Por todos esses motivos, torna-se justo e devido esse reconheci-
mento a cidade de Presidente Dutra, carinhosamente conhecida como 
PBK.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. - São Luís, 07 
de junho de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 2646/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja en-
caminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Grajaú, Mercial 
Arruda, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-

sáveis.
Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 

a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2647/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Graça Aranha, Bira, 
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
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intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo 
docente 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 
ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2648/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Nunes Frei-
re, Josimar da Serraria, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
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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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2649/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Newton 
Bello, Roberto do Posto, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
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pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2650/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Luiz 
Rocha, Zezão, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
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tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2651/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio 
Barros, Chiquinho do Banco, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Eva-
são Escolar, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2652/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Edison 
Lobão, Professor Geraldo Braga, solicitando que aprecie a possibili-
dade 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
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durante todo o ano letivo;

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

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2653/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer 
Professora Leide, 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 espe-

cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
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no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2654/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Godofredo Viana, Sissi 
Viana, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2655/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Toinho 
Patioba, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
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NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção 
ao Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para 
a formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educa-

dor discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para 
depois da conclusão do ensino básico;

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2656/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Antonio dos 
Lopes, Bigu de 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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-
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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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2657/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
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minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itapecuru Mirim, 
Coroba, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
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Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2658/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itinga do Maranhão, 
Lucio, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo 
docente 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;
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XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do 

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2659/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé Grande, 
Erlânio 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 
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estudantil;

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

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

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2660/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé do Meio, 
Alemida, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-

mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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;
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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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2661/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Icatu, Walace, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do antepro-
jeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 
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seguinte.

 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2662/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Assis 
Ramos, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 
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a formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

docente 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 

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 N° 2663 / 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 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Senhor Eduardo Braide e ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Senhor David 
Col Debella, solicitando a construção de uma Praça com instalação de 
instrumentos para a prática de exercícios numa área situada na Rua 2 
no Alto do Pinho - Anil, ao lado de uma quadra de futebol já existente.

A construção dessa Praça se constitui mais um espaço para a 
prática de exercícios, uma vez que nessa comunidade se concentra 
grande número de pessoas de diferentes idades e consequentemente 
terão acesso a esse benefício.

Assembleia Legislativa do Estado do aranhão, em 14 de julho 
de 2021. - NETO EVANGELISTA – DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 2664/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, Osvaldo 
Gomes, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
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des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

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

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
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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 2665/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Monção, Cláudia Silva, 
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 
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retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2666/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Flávio 
Furtado, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2667/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Galego 
Mota, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
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visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

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

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2668/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortuna, Sebastião, 
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
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no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2669/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Noguei-
ras, Natanzinho, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2670/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra 
Negra, Cirineu Costa, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
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NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção 
ao Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para 
a formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educa-
dor discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para 

depois da conclusão do ensino básico;
VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 

com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo 
docente 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 

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2671/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Gregória Prazeres, situada no Município de Arari, 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 2672/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
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seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam enca-
minhados 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 Milton Ericeira, situada no Município de Arari, 
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 2673/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Cidade de Arari, situada no Município de Arari, 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 2674/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Arimatea Cisne, situada no Município de Arari, 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 2675/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Zezinho Rodrigues, situada no Município de Arame, 
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 2676/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Zemue Haw, situada no Município de Arame, 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 2677/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Zapi, situada no Município de Arame, 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 2678/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Zahy Tata, situada no Município de Arame, no progra-
ma 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 2679/2021

Senhor 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 enca-
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minhados 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 Yrykaw, situada no Município de Arame, 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 2680/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Yny A, situada no Município de Arame, 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 2681/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Y Zehwe, situada no Município de Arame, no progra-
ma 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 2682/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Wirapuru, situada no Município de Arame, no progra-
ma 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 2683/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Wewe Wewe, situada no Município de Arame, 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 2684/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Vila, situada no Município de Arame, 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 2685/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Tentehar, situada no Município de Arame, 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 2686/2021

Senhor 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 enca-
minhados expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio 
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Dino de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir 
a escola estadual César Marques, situada no Município de Caxias, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2687/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Caxias, situada no Município de Caxias, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2688/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Aluisio Azevedo, situada no Município de Caxias, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2689/2021

Senhor 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 enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Braide, ao Diretor Presidente da empresa Equatorial 
Energia - Maranhão, o Senhor Augusto Dantas Borges, ao Secre-
tário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor David Col 
Debella, solicitando a troca das luminárias dos Residencial Mara-
canã I, II, III, IV, V, uma vez que já se encontram deterioradas. Posto 
isso, há a necessidade de intervenções urgentes, razão pela qual se 
justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 2690/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Cristóvão Colombo, situada no Município de Caxias, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2691/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Conego Anderson Guimarães Júnior, situada no Muni-
cípio de Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2692/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Achiles Cruz, situada no Município de Caxias, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2693/2021

Senhor 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 enca-
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minhados 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 Dias Carneiro, situada no Município de Caxias, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2694/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Alexandre Costa, situada no Município de 
Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2695/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja en-
caminhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, 
Raimunda do Josemar, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-

gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2696/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Ma-
ranhão, Luiza Coutinho, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 

pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
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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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2697/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Junco do Maranhão, 
Antonio 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
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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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2698/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Joselândia, Raimundo 
Zuca, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
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Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2699/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de João Lisboa, Vilson 
Soares, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
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DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2700/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, 
Arnobio do Carro Velho, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
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so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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, 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2021 43
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO 
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2701/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jatobá, Robertinho, 
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

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

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2702/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Diringa, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do antepro-
jeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 

Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2703/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Paulo Curió, 
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-

cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
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órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2704/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Paulo Curió, 
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 espe-

cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no e evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:
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I - Da educação como principal fator gerador de crescimento 

econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2705/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Fernando 
Pessoa, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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:
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 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-

tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2706/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Vilde, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do antepro-
jeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 
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ao Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para 
a formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 

com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo 
docente 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 

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2707/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, 
Gilberto Braga, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 
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Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 

órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2708/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Germano 
Coelho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
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Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-

no 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 

econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

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

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
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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 2709/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, 
Gilberto Braga, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível aos alunos para a condução de seus trabalhos;

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

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2710/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, 
Valdemar da Serraria, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2711/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Ana Léa, 
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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-
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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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2712/2021

Senhor Presidente,

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

nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Ma-
ranhão, Neres Policarpo, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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-
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tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-

ras 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 2713/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Dr. Ale-
xandre Duarte, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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.
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§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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 

possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2714/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Alex 
Almeida, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão 
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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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 

tempos modernos;
VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educa-

dor discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para 
depois da conclusão do ensino básico;

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2715/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Edina 
Fontes, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 
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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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2716/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
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seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Lin-
domar Araújo, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
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Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2717/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Deu-
sinha, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo 
docente 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 
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ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2718/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Besaliel, 
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-

gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2719/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Linielda de 
Eldo, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 

pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
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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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2720/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matoes do Norte, 
Solimar, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
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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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2721/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Matões, Ferdinando 
Coutinho, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 



  66       SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2021                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 66
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2722/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Dr Junior,  
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
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DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2723/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré Mirim, Ale-
xandre Colares, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
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so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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, 
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O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO 
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2724/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pinheiro, Luciano 
Genésio, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

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

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2725/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, 
Dr. Lahesio Bonfim, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão 
Escolar, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 

Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2726/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Fernando 
Cutrim, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-

cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
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órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2727/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Fran-
cisco Pinheiro, 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 espe-

cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no e evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:
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I - Da educação como principal fator gerador de crescimento 

econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2728/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, 
José Augusto, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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:
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 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-

tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2729/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Domingas 
Cabral, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 
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ao Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para 
a formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 

com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo 
docente 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 

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2730/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, 
Angélica, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 
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Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 

órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2731/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Amaury, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Muni-
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cipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-

no 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 

econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

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

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
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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 2732/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Duque de Caxias, situada no Município de Caxias, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2733/2021

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 Presidente da Câmara de 
Vereadores do Município de São José de Ribamar, o Senhor Fran-
cimar Jacintho, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, 
por sua vez, versa sobre a proibição da fabricação, comercialização, 
armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e sol-
tura de fogos de artifício de estampido no Município, objetivando 
defesa do bem-estar coletivo, especialmente daqueles em situação de 
vulnerabilidade, como crianças, pessoas com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA), idosos com Alzheimer, além de animais. 

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de inte-
resse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre a 
inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual 
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo 
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento 
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequa-
do.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO Nº ___ DE 2021

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA FABRICAÇÃO, CO-
MERCIALIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, 
MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS 
DE ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO NO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - Fica proibida a fabricação, comercialização, armaze-
namento, transporte, manuseio e utilização de fogos de artifício de 
estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso 
no Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 2º. O descumprimento ao disposto no artigo 1º acarretará 
ao infrator a imposição de multa correspondente a 150 (cento e cin-
quenta) vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência – UFIR se a 
infração for cometida por pessoa natural; e 600 (seiscentas) vezes o 
valor da UFIR se a infração for cometida por pessoa jurídica.

Parágrafo único - O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 3° Fica proibida, a queima e a soltura de fogos de estam-
pidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 
festivo de efeito sonoro ruidoso, considerando assim aqueles que no 
momento e à distância de 100 (cem) metros de sua deflagração ultra-
passem os 100 decibéis, em todo o território do Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 4º. O descumprimento ao disposto no artigo 3º acarretará 
ao infrator a imposição de multa na monta de 100 (cem) Unidades 
Fiscais de Referência – UFIR a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de 
Referência – UFIR, conforme a quantidade de fogos de utilizados

Parágrafo único. O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 5º O transporte que tenha como origem e destino outros 
Estados da Federação é lícito, desde que apenas circule no Estado do 
Maranhão, não podendo ser armazenado, ainda que temporariamente 
no território estadual.

Art. 6º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração 
ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública 
Municipal.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 8º. Os valores arrecadados pela aplicação das multas serão 
destinados ao Fundo Estadual de Saúde.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após 
a data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A apresentação deste anteprojeto justifica-se pela necessidade 
de coibir ainda fabricação e comercialização no âmbito do Município. 
Vamos às correções: 

A priori, cabe asseverar que a mera vedação à poluição sonora 
advinda dos espetáculos pirotécnicos com fogos de estampido, apesar 
de necessária, per si, é insuficiente para oprimir a soltura dos artefatos. 
Manter no âmbito dos municípios do Estado do Maranhão vedação 
para fabricação e, sobretudo, comercialização deles demonstra-se 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2021 79
medida eficaz de controle social em prol da coletividade.

Nacionalmente vê-se o crescimento de movimentos sociais e 
súplicas dos grupos afetados diretamente pela prática cultural. Lon-
gínquas ações promovidas pelas sociedades de proteção aos animais, 
associadas a organizações de pessoas com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA) e aos idosos com mal de Alzheimer, vem promovendo 
campanhas em defesa do bem-estar coletivo.

A bem da verdade, vários integrantes das mais diversas catego-
rias sociais são afetadas pela prática cultural. Bebês, crianças e idosos, 
no geral, além de animais, todos sofrem com os estouros e estampidos 
produzidos, compõem uma parcela significativa da sociedade que 
merece atenção.     

Esquivar-se de reconhecer os problemas sociais gerados pela 
queima de fogos, deixando de reprimir a fabricação e comercialização 
dos mesmos apenas perpetua graves danos sociais a saúde dos cida-
dãos, e sanidade animal, tendo em vista fugas e agitações desnecessá-
rias deles nos períodos festivos comemorados com artefatos explosi-
vos de estampidos. 

No ensejo, e por encontrar-se nos limites de iniciativa e compe-
tência do Poder Legislativo, e diante do nítido interesse público abran-
gido pela questão, a substituição e consequente aprovação da presente 
propositura é imprescindível.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2734/2021

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 Excelentíssimo Presidente da Câmara 
de Vereadores do Município de Santa Inês, o Senhor Josino Alves 
Catarino Neto, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por 
sua vez, versa sobre a proibição da fabricação, comercialização, 
armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e sol-
tura de fogos de artifício de estampido no Município, objetivando 
defesa do bem-estar coletivo, especialmente daqueles em situação de 
vulnerabilidade, como crianças, pessoas com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA), idosos com Alzheimer, além de animais. 

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de inte-
resse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre a 
inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual 
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo 
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento 
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequa-
do.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 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.

ANTEPROJETO Nº ___ DE 2021

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
DA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZA-
ÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANS-
PORTE, MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, 
QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE 

ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO NO MU-
NICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Art. 1º - Fica proibida a fabricação, comercialização, armaze-
namento, transporte, manuseio e utilização de fogos de artifício de 
estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso 
no Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 2º. O descumprimento ao disposto no artigo 1º acarretará 
ao infrator a imposição de multa correspondente a 150 (cento e cin-
quenta) vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência – UFIR se a 
infração for cometida por pessoa natural; e 600 (seiscentas) vezes o 
valor da UFIR se a infração for cometida por pessoa jurídica.

Parágrafo único - O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 3° Fica proibida, a queima e a soltura de fogos de estam-
pidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 
festivo de efeito sonoro ruidoso, considerando assim aqueles que no 
momento e à distância de 100 (cem) metros de sua deflagração ultra-
passem os 100 decibéis, em todo o território do Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 4º. O descumprimento ao disposto no artigo 3º acarretará 
ao infrator a imposição de multa na monta de 100 (cem) Unidades 
Fiscais de Referência – UFIR a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de 
Referência – UFIR, conforme a quantidade de fogos de utilizados

Parágrafo único. O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 5º O transporte que tenha como origem e destino outros 
Estados da Federação é lícito, desde que apenas circule no Estado do 
Maranhão, não podendo ser armazenado, ainda que temporariamente 
no território estadual.

Art. 6º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração 
ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública 
Municipal.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 8º. Os valores arrecadados pela aplicação das multas serão 
destinados ao Fundo Estadual de Saúde.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após 
a data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
A apresentação deste anteprojeto justifica-se pela necessidade 
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de coibir ainda fabricação e comercialização no âmbito do Município. 
Vamos às correções: 

A priori, cabe asseverar que a mera vedação à poluição sonora 
advinda dos espetáculos pirotécnicos com fogos de estampido, apesar 
de necessária, per si, é insuficiente para oprimir a soltura dos artefatos. 
Manter no âmbito dos municípios do Estado do Maranhão vedação 
para fabricação e, sobretudo, comercialização deles demonstra-se 
medida eficaz de controle social em prol da coletividade.

Nacionalmente vê-se o crescimento de movimentos sociais e 
súplicas dos grupos afetados diretamente pela prática cultural. Lon-
gínquas ações promovidas pelas sociedades de proteção aos animais, 
associadas a organizações de pessoas com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA) e aos idosos com mal de Alzheimer, vem promovendo 
campanhas em defesa do bem-estar coletivo.

A bem da verdade, vários integrantes das mais diversas catego-
rias sociais são afetadas pela prática cultural. Bebês, crianças e idosos, 
no geral, além de animais, todos sofrem com os estouros e estampidos 
produzidos, compõem uma parcela significativa da sociedade que 
merece atenção.     

Esquivar-se de reconhecer os problemas sociais gerados pela 
queima de fogos, deixando de reprimir a fabricação e comercialização 
dos mesmos apenas perpetua graves danos sociais a saúde dos cida-
dãos, e sanidade animal, tendo em vista fugas e agitações desnecessá-
rias deles nos períodos festivos comemorados com artefatos explosi-
vos de estampidos. 

No ensejo, e por encontrar-se nos limites de iniciativa e compe-
tência do Poder Legislativo, e diante do nítido interesse público abran-
gido pela questão, a substituição e consequente aprovação da presente 
propositura é imprescindível.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 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 2735/2021

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 Presidente da Câmara de 
Vereadores do Município de Paço do Lumiar, o Senhor Fernando 
Muniz, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua 
vez, versa sobre a proibição da fabricação, comercialização, arma-
zenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de 
fogos de artifício de estampido no Município, objetivando defesa do 
bem-estar coletivo, especialmente daqueles em situação de vulnerabi-
lidade, como crianças, pessoas com Transtornos do Espectro Autista 
(TEA), idosos com Alzheimer, além de animais. 

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de inte-
resse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre a 
inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual 
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo 
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento 
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequa-
do.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO Nº ___ DE 2021

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
DA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZA-

ÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANS-
PORTE, MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, 
QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO NO MU-
NICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Art. 1º - Fica proibida a fabricação, comercialização, armaze-
namento, transporte, manuseio e utilização de fogos de artifício de 
estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso 
no Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 2º. O descumprimento ao disposto no artigo 1º acarretará 
ao infrator a imposição de multa correspondente a 150 (cento e cin-
quenta) vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência – UFIR se a 
infração for cometida por pessoa natural; e 600 (seiscentas) vezes o 
valor da UFIR se a infração for cometida por pessoa jurídica.

Parágrafo único - O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 3° Fica proibida, a queima e a soltura de fogos de estam-
pidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 
festivo de efeito sonoro ruidoso, considerando assim aqueles que no 
momento e à distância de 100 (cem) metros de sua deflagração ultra-
passem os 100 decibéis, em todo o território do Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 4º. O descumprimento ao disposto no artigo 3º acarretará 
ao infrator a imposição de multa na monta de 100 (cem) Unidades 
Fiscais de Referência – UFIR a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de 
Referência – UFIR, conforme a quantidade de fogos de utilizados

Parágrafo único. O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 5º O transporte que tenha como origem e destino outros 
Estados da Federação é lícito, desde que apenas circule no Estado do 
Maranhão, não podendo ser armazenado, ainda que temporariamente 
no território estadual.

Art. 6º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração 
ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública 
Municipal.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 8º. Os valores arrecadados pela aplicação das multas serão 
destinados ao Fundo Estadual de Saúde.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após 
a data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA

A apresentação deste anteprojeto justifica-se pela necessidade 
de coibir ainda fabricação e comercialização no âmbito do Município. 
Vamos às correções: 

A priori, cabe asseverar que a mera vedação à poluição sonora 
advinda dos espetáculos pirotécnicos com fogos de estampido, apesar 
de necessária, per si, é insuficiente para oprimir a soltura dos artefatos. 
Manter no âmbito dos municípios do Estado do Maranhão vedação 
para fabricação e, sobretudo, comercialização deles demonstra-se 
medida eficaz de controle social em prol da coletividade.

Nacionalmente vê-se o crescimento de movimentos sociais e 
súplicas dos grupos afetados diretamente pela prática cultural. Lon-
gínquas ações promovidas pelas sociedades de proteção aos animais, 
associadas a organizações de pessoas com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA) e aos idosos com mal de Alzheimer, vem promovendo 
campanhas em defesa do bem-estar coletivo.

A bem da verdade, vários integrantes das mais diversas catego-
rias sociais são afetadas pela prática cultural. Bebês, crianças e idosos, 
no geral, além de animais, todos sofrem com os estouros e estampidos 
produzidos, compõem uma parcela significativa da sociedade que 
merece atenção.     

Esquivar-se de reconhecer os problemas sociais gerados pela 
queima de fogos, deixando de reprimir a fabricação e comercialização 
dos mesmos apenas perpetua graves danos sociais a saúde dos cida-
dãos, e sanidade animal, tendo em vista fugas e agitações desnecessá-
rias deles nos períodos festivos comemorados com artefatos explosi-
vos de estampidos. 

No ensejo, e por encontrar-se nos limites de iniciativa e compe-
tência do Poder Legislativo, e diante do nítido interesse público abran-
gido pela questão, a substituição e consequente aprovação da presente 
propositura é imprescindível.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 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 2736/2021

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 Sr. Governador do Estado, 
Flávio Dino, com a devida indexação do Anteprojeto de Lei Ordinária 
que, por sua vez, versa sobre o reconhecimento da prestação dos servi-
ços de atividade física e exercícios físicos como essenciais, no Estado 
do Maranhão.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA). 14 de julho de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado 
Estadual

ANTEPROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº ___________/2021

Reconhece a prestação dos servi-
ços de atividade física e exercícios físicos 
como essenciais, no Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam reconhecidos como essenciais, no Estado do 
Maranhão, os serviços de atividade física e exercício físico, em acade-
mias de ginástica e demais estabelecimentos destinados a essa finalida-

de, assim como em espaços públicos.
Parágrafo Único. Em período de crise, ocasionados por mo-

léstias contagiosas ou catástrofes naturais, os estabelecimentos ou 
espaços utilizados para os serviços de atividade ou exercício físico, 
previsto no caput desse artigo, deverão seguir as normas sanitárias cor-
respondentes, expedidas pela Secretaria de Estado da Saúde ou órgão 
competente, devendo qualquer medida restritiva ao seu funcionamento 
ser precedida de decisão administrativa fundamentada em normas 
sanitárias e/ou de segurança pública, contendo os respectivos critérios 
técnico-científicos para a sua adoção.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de julho 
de 2021. - Rafael Leitoa - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2737/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Montes Altos, Domingo 
França, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei 
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nº 9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2738/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Paraíba, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do antepro-
jeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em 
pastas e estruturas já existentes. 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 16 DE JULHO DE 2021 83

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

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2739/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Paula 
da Pindoba, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
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cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 

econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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-
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gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2740/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia Edilson 
da Alvorada, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
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tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2741/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Vanessa 
Furtado, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2742/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Raimundo 
Silveira, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-

cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
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durante todo o ano letivo;

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

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2743/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, 
Marlon Torres, 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 espe-

cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no e evasão escolar.
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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 

econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2744/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Amaro do Ma-
ranhão, Leandro Moura, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-

tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2745/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Dr. 
Pedro Ramos, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
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NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção 
ao Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para 
a formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educa-
dor discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para 

depois da conclusão do ensino básico;
VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 

com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo 
docente 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 

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2746/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, 
Raimundo da Audiolar, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 
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de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2747/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, 
em seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja 
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do 
Maranhão, Aldo Brown, solicitando que aprecie a possibilidade de 
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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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-

no 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 

econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

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

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
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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 2748/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Enoque 
Mota, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível aos alunos para a condução de seus trabalhos;

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

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2749/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Rai-
mundinho Lidio, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2750/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Adailson 
Machado, 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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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-
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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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2751/2021

Senhor Presidente,

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

nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Vanessa Maia, 
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 espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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 escola 
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-
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tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 
possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-

ras 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 2752/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Ronildo 
Campos, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos espe-
cialistas em relação às consequências da pandemia no meio educa-
cional devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar 
das dificuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas 
pelas escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o proces-
so educacional e de contato com os alunos, entre elas estão a comple-
mentação das atividades educacionais no modelo online, reuniões com 
pais de alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da 
comunidade 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 públi-
cos 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 ESTA-
DUAL

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 formulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do 
Maranhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular 
prevista 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 
intersetorial 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.
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§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 escola 
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 
conduzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abando-
no 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 
econômico, 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 
órgãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao 
desenvolvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo 
Programa 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 inte-
gração educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos 
tempos modernos;

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

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

ambiente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, 
grupos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia 

possível 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 Cer-
tas 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 respon-
sáveis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com 
a finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enqua-
dram nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por 
Unidade Regional de Educação e por escola, para formulação de futu-
ras 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 2756/2021

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 Excelentíssimo Presidente da Câmara 
de Vereadores do Município de Timon, o Senhor Uilma Resende, 
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa 
sobre a proibição da fabricação, comercialização, armazenamen-
to, transporte, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de 
artifício de estampido no Município, objetivando defesa do bem-es-
tar coletivo, especialmente daqueles em situação de vulnerabilidade, 
como crianças, pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), 
idosos com Alzheimer, além de animais. 

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de inte-
resse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre a 
inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual 
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo 
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento 
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequa-
do.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO Nº ___ DE 2021

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
DA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZA-
ÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANS-
PORTE, MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, 
QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO NO MU-
NICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Art. 1º - Fica proibida a fabricação, comercialização, armaze-
namento, transporte, manuseio e utilização de fogos de artifício de 
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estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso 
no Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 2º. O descumprimento ao disposto no artigo 1º acarretará 
ao infrator a imposição de multa correspondente a 150 (cento e cin-
quenta) vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência – UFIR se a 
infração for cometida por pessoa natural; e 600 (seiscentas) vezes o 
valor da UFIR se a infração for cometida por pessoa jurídica.

Parágrafo único - O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 3° Fica proibida, a queima e a soltura de fogos de estam-
pidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 
festivo de efeito sonoro ruidoso, considerando assim aqueles que no 
momento e à distância de 100 (cem) metros de sua deflagração ultra-
passem os 100 decibéis, em todo o território do Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 4º. O descumprimento ao disposto no artigo 3º acarretará 
ao infrator a imposição de multa na monta de 100 (cem) Unidades 
Fiscais de Referência – UFIR a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de 
Referência – UFIR, conforme a quantidade de fogos de utilizados

Parágrafo único. O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 5º O transporte que tenha como origem e destino outros 
Estados da Federação é lícito, desde que apenas circule no Estado do 
Maranhão, não podendo ser armazenado, ainda que temporariamente 
no território estadual.

Art. 6º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração 
ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública 
Municipal.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 8º. Os valores arrecadados pela aplicação das multas serão 
destinados ao Fundo Estadual de Saúde.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após 
a data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 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 2757/2021

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 Presidente da Câmara de 
Vereadores do Município de Imperatriz, o Senhor Amauri Alberto 
Pereira de Sousa, com a devida indexação do anteprojeto de lei que, 
por sua vez, versa sobre a proibição da fabricação, comercialização, 
armazenamento, transporte, manuseio, utilização, queima e sol-
tura de fogos de artifício de estampido no Município, objetivando 
defesa do bem-estar coletivo, especialmente daqueles em situação de 
vulnerabilidade, como crianças, pessoas com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA), idosos com Alzheimer, além de animais. 

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de inte-
resse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre a 
inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual 
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo 
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento 
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequa-
do.

  
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO Nº ___ DE 2021

DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
DA FABRICAÇÃO, COMERCIALIZA-
ÇÃO, ARMAZENAMENTO, TRANS-
PORTE, MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, 
QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE 
ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO NO MU-
NICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Art. 1º - Fica proibida a fabricação, comercialização, armaze-
namento, transporte, manuseio e utilização de fogos de artifício de 
estampido e de qualquer artefato pirotécnico de efeito sonoro ruidoso 
no Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 2º. O descumprimento ao disposto no artigo 1º acarretará 
ao infrator a imposição de multa correspondente a 150 (cento e cin-
quenta) vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência – UFIR se a 
infração for cometida por pessoa natural; e 600 (seiscentas) vezes o 
valor da UFIR se a infração for cometida por pessoa jurídica.

Parágrafo único - O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 3° Fica proibida, a queima e a soltura de fogos de estam-
pidos e de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 
festivo de efeito sonoro ruidoso, considerando assim aqueles que no 
momento e à distância de 100 (cem) metros de sua deflagração ultra-
passem os 100 decibéis, em todo o território do Município.

§ 1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o 
Município, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas 
públicas ou locais privados.

§ 2º - Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os 
fogos de vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos vi-
suais sem estampido bem como os dispositivos de uso moral e sonoro 
de utilização policial e de segurança.

Art. 4º. O descumprimento ao disposto no artigo 3º acarretará 
ao infrator a imposição de multa na monta de 100 (cem) Unidades 
Fiscais de Referência – UFIR a 500 (quinhentas) Unidades Fiscais de 
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Referência – UFIR, conforme a quantidade de fogos de utilizados

Parágrafo único. O valor poderá ser até o quádruplo da multa 
inicialmente aplicada na hipótese de reincidência, entendendo-se como 
reincidência o cometimento das infrações previstas nesta lei num pe-
ríodo inferior a 90 (noventa) dias.

Art. 5º O transporte que tenha como origem e destino outros 
Estados da Federação é lícito, desde que apenas circule no Estado do 
Maranhão, não podendo ser armazenado, ainda que temporariamente 
no território estadual.

Art. 6º - A fiscalização do cumprimento dos dispositivos cons-
tantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração 
ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública 
Municipal.

Art. 7º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se ne-
cessário.

Art. 8º. Os valores arrecadados pela aplicação das multas serão 
destinados ao Fundo Estadual de Saúde.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após 
a data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A apresentação deste anteprojeto justifica-se pela necessidade 
de coibir ainda fabricação e comercialização no âmbito do Município. 
Vamos às correções: 

A priori, cabe asseverar que a mera vedação à poluição sonora 
advinda dos espetáculos pirotécnicos com fogos de estampido, apesar 
de necessária, per si, é insuficiente para oprimir a soltura dos artefatos. 
Manter no âmbito dos municípios do Estado do Maranhão vedação 
para fabricação e, sobretudo, comercialização deles demonstra-se 
medida eficaz de controle social em prol da coletividade.

Nacionalmente vê-se o crescimento de movimentos sociais e 
súplicas dos grupos afetados diretamente pela prática cultural. Lon-
gínquas ações promovidas pelas sociedades de proteção aos animais, 
associadas a organizações de pessoas com Transtornos do Espectro 
Autista (TEA) e aos idosos com mal de Alzheimer, vem promovendo 
campanhas em defesa do bem-estar coletivo.

A bem da verdade, vários integrantes das mais diversas catego-
rias sociais são afetadas pela prática cultural. Bebês, crianças e idosos, 
no geral, além de animais, todos sofrem com os estouros e estampidos 
produzidos, compõem uma parcela significativa da sociedade que 
merece atenção.     

Esquivar-se de reconhecer os problemas sociais gerados pela 
queima de fogos, deixando de reprimir a fabricação e comercialização 
dos mesmos apenas perpetua graves danos sociais a saúde dos cida-
dãos, e sanidade animal, tendo em vista fugas e agitações desnecessá-
rias deles nos períodos festivos comemorados com artefatos explosi-
vos de estampidos. 

No ensejo, e por encontrar-se nos limites de iniciativa e compe-
tência do Poder Legislativo, e diante do nítido interesse público abran-
gido pela questão, a substituição e consequente aprovação da presente 
propositura é imprescindível.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 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 2758/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Eugênio Barros, situada no Município de Caxias, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2759/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Gonçalves Dias, situada no Município de Caxias, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2760/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Governador José Sarney, situada no Município de 
Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2761/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Inácio Passarinho, situada no Município de Caxias, no 
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programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2762/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Izaura Costa, situada no Município de Caxias, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2763/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Lisboa, situada no Município de Caxias, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2764/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Marechal Castelo Branco, situada no Município de 
Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2765/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Monsenhor Cloves Vidigal, situada no Município de 
Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2766/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Nossa Senhora dos Remédios, situada no Município de 
Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2767/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Odolfo Medeiros, situada no Município de Caxias, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2768/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 
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a escola estadual Presidente Costa e Silva, situada no Município de 
Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2769/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Presidente Jonh Kennedy, situada no Município de 
Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2770/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Professora Maria do Carmo Bezerra Paiva, situada no 
Município de Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2771/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Santos Dumont, situada no Município de Caxias, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2772/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Thales Ribeiro Gonçalves e seus anexos, situada no 
Município de Caxias, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2773/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Vespasiano Ramos, situada no Município de Caxias, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2774/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Pedro Neiva de Santada, situada no Município de 
Cedral, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2775/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 
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a escola estadual José Roberto Viana, situada no Município de Central 
do Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2776/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Axingyrenda, situada no Município de Centro do Gui-
lherme, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2777/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Terezinha Alves Rocha, situada no Município de Cen-
tro do Guilherme, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2778/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Akra Lakra, situada no Município de Centro Novo do 
Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2779/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Ei Jumueha Renda Keruhu, situada no Município de 
Centro Novo do Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2780/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Jadenu Eharenda, situada no Município de Centro 
Novo do Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2781/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Municí-
pio de Centro Novo do Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2782/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Piahu, situada no Município de Centro Novo do Mara-
nhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2783/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Xiepi Hurena, situada no Município de Centro Novo 
do Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2784/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Otávio Vieira Passos, situada no Município de 
Chapadinha, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2785/2021

Senhor 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 enca-
minhados 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 Paulo Ramos, situada no Município de Chapa-
dinha, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 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 2786/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, ao Excelentíssimo Senhor André 

dos Santos Paula, Presidente da Companhia de Saneamento Ambien-
tal do Maranhão (CAEMA), e/ou ao Excelentíssimo Senhor Marcio 
Jerry, Secretário de Estado das Cidades, no sentido de que adotem 
providências para garantir com a maior brevidade possível, licitação 
e posterior construção de um sistema de abastecimento de água (Poço 
Artesiano), com profundidade e bomba com capacidade vazão adequa-
das para atendimento às 400 famílias residentes no Povoado Braço na 
cidade de Barreirinhas Maranhão.

A reividicação partiu da Associação de Moradores do Povoado 
Braço, comunidade que fica distante da sede aproximadamente 25 qui-
lometros e sofre com a escassez de água, elemento vital e que garante 
saúde e bem estar para a população da localidade em tela. 

Por isso apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão, o Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental e o 
Secretário de Estado das Cidades acolham a presente Indicação, em-
pregando os meios legais pertinentes para que o Estado possa fazer a 
licitação, contratação da empresa vencedora e por fim a execução 
da obra, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 15 de julho de 2021. - Mandato Popular! - 
Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Deputado Estadual 
– PT

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

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 536/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os ní-
veis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa, 
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada 
de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-
res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito financeiro, a partir do dia  1º de junho do ano em curso, re-
vogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 13 de julho de 

2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
 Presidente                                                                                      
 

Deputada CLEIDE COUTINHO 
 Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício
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NEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 536/2021 
MAT NOME NÍVEL

2802551 Robert dos Santos           XV
2802510 Surama Duarte Pereira    XVII
2802502 Aleff Ricardo S. Mendes            XVII
2802650 Lucas Daniel P.  Verde XV

         RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 537/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os ní-
veis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa, 
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada 
de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-
res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito financeiro, a partir do dia  1º de julho do ano em curso, revo-
gadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 13 de julho de 

2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
Presidente                                                                                      

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

                                                  

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 
537/2021 

MAT NOME NÍVEL
2802494 Natercia de Castro Lima  XVII
2802619 Paulo Roberto Alves A. Segundo XVII
2802692 Wilton Guedes de Lima XVII
2802486 Karla Danielle Ribeiro Melo XV
2802569 Luis Gustavo Rodrigues Cutrim XVII
2802668 Antonio Marcos Silva XV
2802601 Elizangela de Jesus Costa XV
2802544 Nathassia Ingrid Roda da C.Vidal XVII
2802684 Jackeline França Nogueira                            XV
2802577 Severa Maria Peres R. Lopes XV
2802676 Helia Nunes Barros   XV
2802585 Elizangela Serra Costa                  XIII
2802635 Deniglesia Sampaio Martins XVII
2802627 Pablo Alves Naue                        XVII
2802528 Vittor  Gabriel Rosa Cuba XII

2802593 Marilia de Nazare Costa Rios XIV
2802742 Fernando Lima Moreira   XVII
2802700 Silvio Marcos Vieira da Silva                XVII
2802759 Deuzilene Soares Barros                        XV
2802734 José Coelho Batista Júnior                      XV
2802718 Manoel do Nascimento Sousa                 XV
2802643 Mara Flora Correa Costa   XV
2802726 Wasnylda  da Ponte Oliveira XII
1636505 Katyane Ribeiro Vasconcelos XIV
14373 Walbert França Alves XV

RESENHA DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO 
DE ASSUNTOS ECONÔMICOS

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS, REALIZADA AOS 13 
DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, ÀS 08H30MIN, NA 
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

 PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
FÁBIO MACEDO -  Presidente em Exercício 
RICARDOS RIOS
CIRO NETO
SOCORRO WAQUIM
                                  
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2021 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

164/2021, que dispõe sobre as Diretrizes para a criação do Programa 
de Incentivo à Economia Criativa, no Estado do Maranhão e dá outras 
providencias.

AUTORIA:  Deputado CIRO NETO
RELATORA:  Deputada SOCORRO WAQUIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relatora.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 13 de julho de 2021.

                                                 
ELIZABETH ROCHA LISBOA RIBEIRO

Secretária da Comissão em Exercício

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 1º, caput e no seu parágrafo único, da Lei 
nº 10.520/2002; do artigo 1°, caput, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 
4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da 
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 37, da Resolução 
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão 
Eletrônico nº 008/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o pare-
cer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo 
Administrativo nº 4838/2019-ALEMA e autorizo a emissão da Nota de 
Empenho para cobertura da despesa e celebração do Contrato com a 
empresa PLANETA CONSTRUÇÕES CIVIS COMERCIO E SER-
VIÇOS,  CNPJ 20.345.162/0001-79, com valor de R$ 296.000,00 
(duzentos e noventa e seis mil reais), nos termos do Edital, seus ane-
xos e das propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para 
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 14 de julho de 2021. 
Deputado Othelino Nova Neto. Presidente



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


