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Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia catorze de julho de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andrea Martins Rezende. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

das.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): 

Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezen-
de, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Hélio 
Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasce-
no, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Mar-
co Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, 
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e 
Zito Rolim.  Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glabert Cutrim, Paulo Neto 
e Rildo Amaral. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. O Senhor Segundo Secretário para fazer leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Se-
nhor Presidente. 

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 073/2021
São Luís, 15 de Julho de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que altera a Lei 
nº 10.213, de 9 de março de 2015, a Lei nº 10.322, de 24 de setembro 
de 2015, a Lei nº 6.513 de 30 de novembro de 1995, e a Lei nº 6.107 de 
27 de julho de 1994.

A proposta legislativa em apreço, em linhas gerais, tem por fi-
nalidade atualizar relevantes normas estaduais com vistas a adaptar às 
novas necessidades do Estado, bem como para sanar falhas redacionais. 

Na Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, são alterados o art. 46 
e a alínea “a” do inciso XIII do art. 51 tanto para melhor especificar as 
competências da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistên-
cia dos Servidores - SEGEP quanto para sanar pequena incorreção na 
nomenclatura da Fundação da Memória Republicana Brasileira. Relati-
vamente à SEGEP, são expressamente incluídas, em suas atribuições, a 
gestão documental, a execução e o controle da assistência à saúde e dos 
benefícios assistenciais dos servidores públicos estaduais, bem como o 
gerenciamento do Sistema Estadual de Registro de Preços.

Por meio da Lei nº 10.322, de 24 de setembro de 2015, foi ins-
tituído o Programa de Transferência de Renda da Agricultura Familiar, 
que tem por finalidade a execução das ações do Programa Mais IDH 
direcionadas à agricultura familiar e aos empreendimentos familiares 
rurais. No âmbito do referido programa, o Poder Executivo promove a 
transferência de renda, bem como disponibiliza serviços de assistência 
técnica aos agricultores e empreendedores familiares cujas unidades 

familiares se encontrem em situação de pobreza ou extrema problema.
Atualmente, é transferido o montante de R$ 2.700,00 (dois e se-

tecentos reais), os quais podem ser pagos em até três parcelas mensais. 
A alteração promovida por meio do projeto de lei em comento tem por 
finalidade permitir também o pagamento em cota única.

É feito, ainda, ajuste na Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995, 
que institui o Estatuto dos Militares estaduais. É proposta a alteração 
no art. 36 da referida norma, dispositivo que disciplina o exercício da 
função policial-militar em locais diversos da Corporação. Além de 
aperfeiçoamentos redacionais, é feita a inclusão do exercício da fun-
ção militar junto ao Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal 
de Contas do Estado do Maranhão e ao Tribunal Regional Eleitoral. O 
acréscimo reforça a colaboração já existente entre o Poder Executivo e 
as referidas Cortes.

Por fim, considerando que a reunião de considerável número de 
pessoas em um mesmo espaço é medida que requer prudência e prévia 
análise acerca dos indicadores epidemiológicos relativos à COVID-19 
em cada localidade, diversas instituições de ensino tem adotado sistema 
híbrido ou tem se utilizado, integralmente, de meios remotos para reali-
zação de atividades acadêmicas. 

Inclusive há que se considerar o cenário de tais meios remotos 
tornarem-se perenes, independentemente da pandemia.

Nesse contexto, o presente projeto de lei acrescenta o art. 163-A 
à Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, para prever que, na eventual 
hipótese de as aulas e atividades relativas a cursos de doutorado, mes-
trado ou especialização se processarem por via remota, dispensando o 
deslocamento do servidor para localidade diversa de sua lotação, o afas-
tamento ocorrerá somente quando o horário do curso coincidir com o 
seu horário de trabalho.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a 
importância da proposta legislativa em apreço, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 368 / 2021
 

Altera a Lei nº 10.213, de 9 de mar-
ço de 2015, a Lei nº 10.322, de 24 de se-
tembro de 2015, a Lei nº 6.513, de 30 de 
novembro de 1995, e a Lei nº 6.107, de 27 
de julho de 1994.

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, 
a Lei nº 10.322, de 24 de setembro de 2015, a Lei nº 6.513 de 30 de 
novembro de 1995, e a Lei nº 6.107 de 27 de julho de 1994.

Art. 2º O art. 46 e a alínea “a” do inciso XIII do art. 51 da Lei 
nº 10.213, de 9 de março de 2015, passam a vigorar com a seguinte 
redação:

“Art. 46. A Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assis-
tência dos Servidores, órgão de gestão instrumental e desenvolvimento 
institucional, tem por finalidade planejar, organizar, executar as políti-
cas de governo relativas à gestão pública, abrangendo recursos huma-
nos, material, gestão documental e serviços concessionários dos quais 
o Estado seja usuário, modernização administrativa, organização e 
métodos, patrimônio, a execução e controle da assistência à saúde e be-
nefícios assistenciais dos servidores públicos estaduais, gerenciamento 
do Sistema de Registro de Preços, bem como manutenção dos sistemas 
corporativos informatizados de sua área de competência.

Art. 51. (...)
(...)
XIII - (...)
(...)
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a) Fundação da Memória Republicana Brasileira, fundação pú-

blica.” (NR)
Art. 3º O art. 46 da Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, passa 

a vigorar acrescido do parágrafo único, que terá a seguinte redação:
“Art. 46. (...)
(...) 
Parágrafo único. Não estão inclusos na regra de trata o caput os 

serviços concessionários que, por força de lei específica, tenham ges-
tão realizada por outro órgão ou entidade da Administração Pública 
Estadual.”

Art. 4º O caput do art. 2º da Lei nº 10.322, de 24 de setembro de 
2015, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º Constitui benefício do Programa a transferência direta 
de renda, na importância de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),a 
ser paga em cota única ou em até 3 (três) parcelas, bem como a dis-
ponibilização de serviços de assistência técnica aos agricultores e em-
preendedores familiares rurais cujas unidades familiares se encontrem 
em situação de pobreza e extrema pobreza, nos termos do regulamento.

(...)” (NR)
Art. 5º O caput e o § 2º do art. 36 da Lei nº 6.513, de 30 de 

novembro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. São ainda considerados no exercício de função policial-

-militar ou de  natureza policial-militar, ou ainda de interesse policial-
-militar, os militares da ativa nomeados ou designados para: 

I - assessoria militar do Governador e Gabinete do Vice-Gover-
nador do Maranhão; 

II - gabinete do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão; 

III - gabinete do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão;

IV - Secretaria de Estado da Segurança Pública - SSP;
V - Auditoria da Justiça Militar. 
VI - Diretoria-Geral do Departamento Estadual de Trânsito - 

DETRAN;
VII - Centro Integrado de Operação de Segurança, Pacto pela 

Paz ou Corregedoria do Sistema de Segurança Pública;
VIII - Gabinete de Segurança Institucional da Procuradoria-Ge-

ral de Justiça do Estado do Maranhão;
IX - Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Contas 

do Estado do Maranhão;
X - Diretoria de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça 

do Estado do Maranhão;
XI - Tribunal Regional Eleitoral.
(...)
§ 2º Compete ao Chefe do Poder Executivo nomear ou designar 

policial-militar para os casos previstos neste artigo, podendo delegar 
competência para autoridade diversa.” 

Art. 6º O texto da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, passa a 
vigorar acrescido do art. 163-A, que terá a seguinte redação:

“Art. 163-A Na hipótese de as aulas e atividades relativas a 
curso de doutorado, mestrado ou especialização se processarem por 
via remota, dispensando o deslocamento do servidor para localidade 
diversa de sua lotação, o afastamento ocorrerá somente quando o ho-
rário de trabalho coincidir com o horário do curso, limitado a este.”

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM PRESI-TCE-MA nº 002/2021

São Luís (MA), 14 de julho de 2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, na forma do artigo 52, caput, 

combinado com artigo 76, da Constituição Estadual, projeto de lei que 
dispõe sobre alterações nos artigos 106 e 108 da Lei Estadual nº 8.258, 
de 06 de junho de 2005, que tratam especialmente do funcionamento do 
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

A moldura jurídico-institucional do Ministério Público de Contas 
está fixada no art. 102-A da Constituição do Estado do Maranhão onde 
se configura como órgão permanente e essencial à função de controle 
externo exercida de forma compartilhada entre a Assembleia Legislati-
va e este Tribunal de Contas.

A proposta, ao conferir melhor organicidade e sistematização às 
funções desempenhadas pelo Ministério Público de Contas, está em 
consonância com as diretrizes normativas da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e da Associação Nacio-
nal dos Procuradores de Contas (AMPCON), assim como atende aos 
Enunciados do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Contas 
(CNPGC), que sugerem, dentre outras medidas, a delimitação e a re-
partição de atribuições específicas para cada um dos Procuradores de 
Contas, tais como as de corregedoria e supervisão das execuções de 
Acórdãos prolatados pelo Tribunal de Contas, além da função de Pro-
curador-Geral, já existente.

Convém informar que o projeto ora enviado, porque visa tão so-
mente adequar o Ministério Público de Contas a modelo organizacional 
estabelecido em âmbito nacional, não contempla a criação ou expansão 
de despesa obrigatória de caráter continuado e observa o disposto nos 
arts. 16, 17, 19 e 20 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 
(LRF).

Tratando-se assim de matéria de relevante interesse institucional 
do Tribunal de Contas, e presente que não enseja nenhum impacto 
orçamentário-financeiro adicional, estou certo de que este pleito me-
recerá, pela importância de que se reveste, a melhor acolhida por parte 
dessa Augusta Assembleia.

Coloco-me à disposição para, se da conveniência de V. Exa., 
realizar exposição mais detalhada do projeto.

Anexo: 01 projeto de lei

Atenciosamente,

Conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Junior
Presidente do Tribunal de Contas

PROJETO DE LEI Nº 369 / 2021

Dispõe sobre alterações nos artigos 
106 e 108 da Lei Estadual nº 8.258, de 06 
de junho de 2005, que tratam do funciona-
mento do Ministério Público junto ao Tri-
bunal de Contas do Estado do Maranhão.

Art. 1º O caput do art. 106 da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 
2005, e os respectivos

§1º, §2º, §3º, §4º e §5º, passam a vigorar com as seguintes alte-
rações:

.......................................................................................................
................................

“Art. 106. O Ministério Público de Contas do Estado do Mara-
nhão, essencial à função de controle externo exercida pelo Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão, ao qual se aplicam os princípios insti-
tucionais da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional 
e demais garantias inerentes as suas funções, compõe-se de quatro 
Procuradores de Contas.” (NR)

“§1º A investidura no cargo de Procurador de Contas depende de 
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aprovação prévia em concurso público de provas e títulos, assegurada 
a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, 
exigindo-se do Bacharel em Direito, no mínimo, três anos de atividade 
jurídica e observando-se, nas nomeações, a ordem de classificação.” 
(NR)

“§2º O Chefe do Ministério Público de Contas é o seu Procu-
rador-Geral, que tem tratamento protocolar, direitos e prerrogativas 
correspondentes aos do cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas 
do Estado.” (NR)

“§3º Os Procuradores do Ministério Público de Contas formarão 
lista tríplice, dentre seus integrantes, para a escolha de seu Procurador-
-Geral, que será nomeado pelo Governador do Estado do Maranhão, no 
prazo de quinze dias, para mandato de dois anos, permitida uma recon-
dução, observado, no que couber o art. 83 desta Lei.” (NR)

“§4º O Ministério Público de Contas, por meio do seu Procu-
rador-Geral, definirá, em ato administrativo aplicável em seu âmbito, 
as atribuições próprias de procurador-geral substituto, corregedoria e 
de coordenação de execuções de acórdãos prolatados pelo Tribunal de 
Contas, e designará, para  o exerc íc io  dessas  a t iv idades ,   os 
respectivos Procuradores de Contas.” (NR).

“§5º Caberá ao Procurador-Geral baixar o edital do concurso de 
que trata o §1º deste artigo e homologar seu resultado.” (NR)

Art. 2º O caput do art.108 da Lei nº 8.258, de 06 de junho de 
2005, passa a vigorar

com a seguinte alteração:

“Art. 108. Em caso de vacância e em suas ausências e im-
pedimentos por motivo de licença, férias ou outro afastamento legal, 
o Procurador-Geral do  Minis té r  io  Públ ico  de Contas  será 
substituído pelo procurador-geral substituto, designado na forma do §4º 
do art. 106 desta lei, e, na ausência deste, pelos Procuradores  de 
Contas ,  observado o critério da antiguidade da posse, da nomeação e 
da classificação no concurso público de ingresso na carreira, sucessi-
vamente.” (NR)

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Em São Luís, Estado do Maranhão,

PROJETO DE LEI N° 361 / 2021.

Institui a Política de Educação Di-
gital “Cidadania Digital” nas escolas pú-
blicas e privadas no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º - Fica instituída a política de educação digital “Cidadania 
Digital” nas escolas públicas e privadas com a finalidade de garantir 
o uso da tecnologia de forma consciente, responsável e adequada ao 
aprendizado nos estabelecimentos de ensino por alunos, professores e 
demais membros do corpo educacional.

Parágrafo único – Considera-se “Cidade Digital” o uso correto 
das ferramentas da internet através de comportamento ético e responsá-
vel, inclusive na alfabetização digital.

Art. 2º - São objetivos da Política Estadual de Educação Digital 
“Cidadania Digital” nas Escolas Públicas e Privadas:

I - promover à filtragem do acesso à internet no ambiente escolar 
para prevenir o acesso de conteúdo inadequado por alunos, professores 
e demais funcionários da escola;

II - estimular o comportamento responsável e saudável relaciona-
do ao uso da tecnologia, incluindo alfabetização digital, ética, etiqueta 
e segurança;

III – educar os alunos, professores e demais funcionários da es-

cola para a utilização segura de tecnologia e promoção da cidadania 
digital; e

IV - incentivar os pais a ensinar seus filhos a usar a internet de 
forma consciente e com segurança.

Parágrafo único – O processo de educação para a utilização se-
gura de tecnologia e cidadania digital deverá capacitar os membros do 
corpo educacional, alunos e os seus pais e/ou responsáveis para saber 
como discutir o uso de tecnologia segura e ética.

Art. 3º – A Política Estadual de Educação Digital nas Escolas 
Públicas Estaduais - Cidadania Digital contará com as seguintes ações:

I - ofertar cursos de formação de professores para o uso adequado 
da internet em sala de aula, palestras e oficinas;

II - oferecer cursos de formação de articuladores para apoiar a 
implementação da política de “Cidadania Digital” nas escolas;

III - realizar palestras, encontros e seminários com o objetivo de 
fomentar o uso responsável da internet relacionados a temas cotidianos 
do universo on-line, como crimes de internet, direito de imagem, co-
mércio digital, cyberbullying, superexposição nas redes e proteção da 
privacidade.

Art. 4º - O Poder Público poderá firmar convênios, termos de 
compromisso, acordos de cooperação e/ou instrumentos congêneres 
com órgãos da administração publica estadual e com instituições pri-
vadas para planejar e promover as disposições para implementação da 
“Cidadania Digital”. 

Art. 5º - As escolas públicas e privadas deverão aderir a “Cidada-
nia Digital” através de manifestação de seus gestores para a implemen-
tação da educação digital nas escolas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A implementação da “Cidadania Digital” nas escolas públicas e 

privadas do estado do Maranhão tem por finalidade incentivar o uso 
consciente, responsável e saudável da tecnologia por alunos, professo-
res e demais funcionários do corpo educacional.

A internet é uma ferramenta de informação bastante efetiva para 
amplitude do conhecimento por isso deve ser utilizada de modo a trazer 
resultados positivos ao aprendizado de crianças, adolescentes e jovens 
no ambiente escolar.

Neste passo, as instituições de ensino públicas e privadas devem 
buscar implementar mecanismos que possibilitem o bom uso da tecno-
logia, através da observância da ética, segurança e boas práticas, evitan-
do condutas violadoras de direitos e a prática de crimes.

Para isso é necessário que toda a comunidade escolar, leia-se, 
alunos, professores, gestores, demais funcionários da escola e até os 
próprios pais de alunos estejam afinados no discurso sobre a inserção 
da tecnologia em sala de aula.

A partir dessas premissas verifica-se a importância do projeto de 
“Cidadania Digital” que visará implementar orientações sobre a racio-
nalidade no uso da internet a professores, alunos e seus pais através de 
cursos, palestras e oficinas com foco a prevenção de violações a direitos 
humanos nas mídias, práticas de cyberbullying, fake news e superexpo-
sição nas redes.

Por todo o exposto, observa-se a importância de implementação 
deste projeto para o ambiente escolar então peço apoio aos nobres cole-
gas para sua aprovação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de Julho de 2021. - Pará Figueiredo - Depu-
tado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 362 /2021

Dispõe sobre a bonificação de 20% 
na nota do Processo Seletivo de Aces-
so à Educação – PAES, para ingresso 
na Universidade Estadual do Maranhão 
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– UEMA, para alunos egressos da rede 
pública e privada de ensino do Estado do 
Maranhão.

Art 1º A Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, conce-
derá bonificação de 20% na nota do Processo Seletivo de Acesso à Edu-
cação – PAES, para ingresso na Universidade Estadual do Maranhão 
– UEMA, para alunos egressos da rede pública e privada de ensino do 
Estado do Maranhão. 

§ 1º - Gozaram deste benefício, alunos egressos da rede pública 
ou privada que tenham cursado o ensino médio em instituições do Esta-
do do Maranhão e que residam no estado.

§ 2º - É de responsabilidade do candidato à vaga, apresentar do-
cumentação exigida pela universidade para comprovação dos requisitos 
para gozar da bonificação.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de cento e vinte dias de sua publicação.

Art 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário.

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

ckman” em São Luís, 12 de Julho de 2021. - Rildo Amaral - depu-
tado estadual

PROJETO DE LEI Nº 363 / 2021

Dispõe sobre a qualificação e trei-
namento de guardas municipais do Estado 
do Maranhão para atuarem nas ocorrên-
cias relacionadas à Lei Maria da Penha.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - O Poder Executivo fica responsável a promover, atra-
vés da Polícia Militar do Estado do Maranhão, termo de cooperação 
com os municípios Maranhenses tendo como finalidade o treinamento 
e a capacitação de guardas Municipais, para atuarem nas ocorrências e 
medidas relacionadas à Lei Federal nº 11.340/2006 (Lei Maria da Pe-
nha), visando a proteção da integridade física e psicológica das mulhe-
res vítimas de violência.

Parágrafo único – O treinamento descrito no caput deste artigo 
promoverá a conscientização e a informação teórica e jurídica. 

Artigo 2º -  Para fins de execução das finalidades desta lei, po-
derão ser celebradas parcerias com o Tribunal de Justiça, Ministério 
Público, Defensoria Pública ou qualquer outro órgão público ou enti-
dade da sociedade civil que contribua com o treinamento previsto no 
artigo anterior.

Artigo 3º - Na conclusão do curso de capacitação os guardas mu-
nicipais receberão um ‘’bótton’’ como medida de comprovação com o 
treinamento previsto no artigo anterior.

§1º -  O uso do “bóton” pelo agente tem a capacidade de identifica-
lo como habilitado a atuar nas situações que envolva a violência contra 
a mulher.

§ 2º - Os agentes de segurança de outras forças auxiliares 
estaduais, poderão realizar a capacitação, desde que sejam autorizados 
por seus órgãos de origem e mediante a disponibilidade de vagas.

§ 3º - A participação no curso de capacitação poderá ser 
considerada com o título para fins de gratificação, promoção ou 
progressão de carreira, ficando a critério do respectivo ente.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de Julho de 2021. - wendell lages - Depu-
tado Estadual

MOÇÃO Nº 049/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno, soli-
citamos o envio de Moção de Pesar, pelo falecimento no dia 12 de julho, 
de Francisco Falcão Costa, Ex-Presidente do Partido dos Trabalhadores 
e atual Secretário de Habitação do município de Timon/MA, vítima de 
acidente automobilístico.

Quero externar nossos sentimentos, e nossa solidariedade à fa-
mília, aos amigos, aos dirigentes e militantes do PT de todo o Estado 
do Maranhão.

Neste momento de dor, este poder legislativo reconhece a im-
portância dos serviços prestados de Francisco Falcão às boas causas da 
classe trabalhadora, sempre escrevendo belos capítulos na luta de nosso 
partido em prol de uma sociedade mais justa e igualitária.

Transmita-se o teor desta à família enlutada, aos amigos e ao Di-
retório Municipal e Estadual do PT - MA pela grande perda.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 13 de julho de 2021. - “Mandato Popular!” - Deputado Luiz 
Henrique Lula da Silva - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 280/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja enviada mensagem de pesar a nobre 
amiga e companheira de luta, Selma Durans, Vereadora e Presidente 
da Colônia de Pescadores Z-013 do Município de Pinheiro-MA, pelo 
falecimento de sua genitora Maria da Glória Rodrigues Durans, ca-
rinhosamente conhecida por Glorinha, ocorrido no dia 09 de julho de 
2021, sexta-feira. 

Consternado, lamento profundamente o seu falecimento e me 
solidarizo com a dor de familiares, amigos e população Pinheirense, 
rogando à Deus que possa lhes dar a resignação e a capacidade de su-
peração necessária nesse momento de tão profunda dor. Nos resta agora 
guardar o amor, as saudades e as memórias do legado por ela deixado, 
que serão perenes. 

Requeiro seja enviada mensagem de condolências aos familiares 
e amigos enlutados. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de julho de 2021. - 
Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

REQUERIMENTO Nº 281/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja enviada mensagem de pesar ao nobre 
amigo Bernardo Linhares Amorim, Presidente da Colônia de Pesca-
dores Z-24 de Magalhães de Almeida e demais familiares, pelo fale-
cimento do seu filho Clodoaldo Linhares Neto, ocorrido no dia 10 
de julho de 2021, sábado, no Hospital Nossa Senhora de Fátima em 
Parnaíba-MA, vítima do COVID-19. 

Neste momento de dor, sensibilizado com a dolorosa perda, so-
lidarizo-me com todos os familiares e amigos, pois sabemos que não é 
fácil perder alguém que amamos muito, Clodoaldo, viverá eternamente 
a essência de sua vida nos vossos corações, pelo profundo amor que a 
ele dedicaram, o que o manterá presente através da sua doce lembrança, 
saudades e amor eterno.

Compartilhando da dor da família, expresso meus sentimentos 
de solidariedade por meio desta mensagem de condolências a todos os 
familiares e amigos enlutados, rogando a Deus que os consolem, reno-
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vando suas forças para superar esse momento tão difícil! Pois somente 
a fé em Deus preenche o vazio dos nossos corações, neste momento de 
profundo sofrimento.

Requeiro seja enviada mensagem de condolências aos familiares 
e amigos enlutados. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2021. - Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

INDICAÇÃO Nº 2552/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Arame, Pedro Fernandes, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;
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XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 

para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;
XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-

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

ção e combate à gravidez precoce;
XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2553/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Luciana Trinta, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2554/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Araguanã, Flávio Amorim, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

Secretaria Municipal de Educação. 
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2555/2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;
II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2556/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão, Ileilda 
do Queijo, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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.
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Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 

para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;
XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-

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

ção e combate à gravidez precoce;
XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2557/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão, se-
nhora Nilsilene do Liorne, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2558/2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2559/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Nelene 
Gomes, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2560/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Amarante do Maranhão, Van-
derly do Comércio, solicitando que aprecie a possibilidade de implan-
tar Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2561/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Professora Vanderly, 
solicitando 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 especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2562/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Anajatuba, Helder Aragão, so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2563/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Nonato 
Carvalho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

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

de escolar no ambiente digital. 
Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

  INDICAÇÃO Nº 2564/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Arari, Rui Filho, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de Prevenção 
ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 

nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2565/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Prefeita de Água Doce do Maranhão, Thalita Dias, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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órgãos municipais, em especial a Secretaria de Saúde e Secretaria de 
Educação.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-

pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2566/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Prefeito de Afonso Cunha, Arquimedes Bacelar, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2567/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio, solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de Prevenção 
ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 

visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2568/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Alcântara, Padre Willian, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
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Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
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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 2569 / 2021     

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Senhor Governador Flávio Dino, bem como ao Senhor Secretário de 
Segurança Pública do Estado do Maranhão – Jefferson Miler Por-
tela e Silva, solicitando a distribuição de câmeras portáteis corporais ao 
Comando de Policiamento da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

No sentido de sugerir a aquisição de câmeras portáteis corporais 
ao 1° Batalhão de Polícia Militar do Maranhão. Com a distribuição 
do novo equipamento, dado a complexidade da missão da PMMA, os 
militares estarão muito mais preparados, técnico e tecnologicamente, as 
câmeras corporais contribuem decisivamente para fortalecer a produ-
ção de provas judiciais durante ocorrências criminais, onde os registros 
também garantem os direitos individuais dos cidadãos e preservam a 
atuação dos policiais, garantindo mais transparência e legitimidade às 
ações da corporação. A base logística é essencial para uma operação 
policial bem-sucedida, sendo isso, a possibilidade de utilização das câ-
meras é extremamente importante.

Portanto, peço a Sua Excelência, o Governador, bem como ao 
Secretário, que a nossa propositura seja incluída nas ações da Secretaria 
de Segurança Pública do Maranhão, que visam atender de forma ex-
pressiva para o bem estar e segurança do Estado.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 13 de Julho de 2021. - DR. LEO-
NARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 2570 / 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 Ambiental 
do Maranhão (CAEMA), e ao Excelentíssimo Senhor Marcio Jerry, 
Secretário de Estado das Cidades, no sentido de que adotem providên-
cias 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 adequadas para aten-
dimento às famílias residentes na comunidade quilombola de Bom Bi-
cho na cidade de Central do Maranhão.

A comunidade fica localizada às margens da rodovia MA 211 que 
já está em fase inicial de obras e interligará a região dos Guarás: Be-
quimão, Central, Guimarães, Cedral, Mirinzal, Cururupu, Apicum-Açu, 
Bacuri, Serrado Maranhão e Cedral. 

A reividicação partiu da Associação de Moradores do referido 
povoado ao vereador da cidade de Central do Maranhão Werbeth Mar-
que Veloso, que sensível para com a situação precária que vivem os que 

ali residem, encaminhou o pedido a este gabinete relatando a grande 
dificuldade de acesso à água potável, elemento imprescindível para que 
se possa viver com dignidade.

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 13 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.

INDICAÇÃO Nº 2571 / 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 Ambiental 
do Maranhão (CAEMA), e ao Excelentíssimo Senhor Marcio Jerry, 
Secretário de Estado das Cidades, no sentido de que adotem providên-
cias 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 adequadas para aten-
dimento às famílias residentes na comunidade quilombola de Monte 
Carmo na cidade de Central do Maranhão.

A comunidade fica localizada às margens da rodovia MA 211, 
obra que já está em fase inicial de obras e interligará a região dos Gua-
rás: Bequimão, Central, Guimarães, Cedral, Mirinzal, Cururupu, Api-
cum-Açu, Bacuri, Serrado Maranhão e Cedral. 

A reividicação partiu da Associação de Moradores do referido 
povoado ao vereador da cidade de Central do Maranhão Werbeth Mar-
que Veloso, que sensível para com a situação precária que vivem os que 
ali residem, encaminhou o pedido a este gabinete relatando a grande 
dificuldade de acesso à água  potável, elemento imprescindível para que 
se possa viver com dignidade.

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 13 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.

INDICAÇÃO Nº 2572 / 2021
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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, e ao Excelentíssimo Senhor Car-
los Eduardo Lula, Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, soli-
citando, em caráter de urgência, a Reforma do Hospital Municipal de 
Riachão/MA denominado Dr. Edmar Alves de Oliveira, localizado 
à Rua Coelho Parede, 100, Centro, Riachão/MA, bem como, aquisi-
ção de equipamentos hospitalares que reforçarão o funcionamento 
do mesmo.

Tal demanda tem como objetivo contribuir para a efetividade do 
direito social de todos ao acesso a saúde, de maneira digna, visando um 
melhor atendimento da população daquela região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,

São Luís – MA, em 13 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.

INDICAÇÃO Nº 2573 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu ar-
tigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Monteiro, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para 
o município de Icatu - MA.

Apresento a presente indicação, visando dessa forma garantir e 
facilitar o acesso a serviços de saúde às mulheres maranhenses que mais 
precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 2574 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão 
e Consumidor do Estado do Maranhão (PROCON/MA), a Sra. Ka-
ren Beatriz Taveira Barros Duarte, solicitando a regulamentação da 
Lei nº 14.181, de 1º de julho de 2021, no estado do Maranhão, bem 
como a sua implementação por meio da criação de um núcleo de apoio 
aos superendividados para execução do programa NOME LIMPO.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 12 de julho de 2021. - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2575/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Doutor Cortez Vieira da Silva, situada no Município de Ba-
curituba, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2576/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Cristino Pimenta e seus anexos, situada no Município de Ba-
curi, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2577/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual América do Norte, situada no Município de Bacuri, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2578/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
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Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Unidade 
Plena do IEMA, situada no Município de Bacabeira, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2579/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Monsenhor Luis Alves Madureira, situada no Município de 
Bacabeira, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2580/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Militar Tiradentes, situada no Município de Bacabal, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2581/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Raimundo Nonato Ferro do Lago, situada no Município de 
Bacabal, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2582/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Professora Leda Maria Chaves Tajra, situada no Município de 
Bacabal, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2583/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Presidente José Sarney, situada no Município de Bacabal, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2584/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Estado do Ceará, situada no Município de Bacabal, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 2585/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Cesar 
Castro, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes 
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do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
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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 2586/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Cajapió, Dr. Marcone, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2587/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Dra Maria Felix, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-

mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

INDICAÇÃO Nº 2588/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Campestre do Maranhão, Fer-
nando Bermuda, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

grama em Tempo Integral;
IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 

de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2589/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Facinho, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-

ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

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

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

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

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

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

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;
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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 ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2590/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Cantanhede, Zé Martinho, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
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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 con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

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

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

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

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

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 

apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2591/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, André 
Portela, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 



  36       QUINTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 2021                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 36
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;

XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 
nas decisões de suas turmas e séries;

XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-
biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2592/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Carolina, Dr. Erivelton, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2593/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Carutapera, Dr. Airton, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
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alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2594/2021
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Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Fabio Gentil, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-

turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
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finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2595/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral do Maranhão-, Fechi-
nha, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Mu-
nicipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
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XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

 
INDICAÇÃO Nº 2596/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Zé 
de Dário, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;
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VI - Construir currículos complementares voltados para integra-

ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 2597/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Centro Novo do Maranhão, Ju-
nior Garimpeira, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 

institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:
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I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-

gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2598/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé. Tio Gal, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
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evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 2599/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Cidelândia, Fernando Teixeira, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do an-
teprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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.
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Art. 2º Para fins desta Lei, considera-se:
 I - Abandono escolar: a situação que ocorre quando o aluno deixa 

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 

para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;
XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-

ção e combate ao bullying;
XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-

ção e combate à gravidez precoce;
XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 

apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 2600/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Codó, Dr. Zé Francisco, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
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mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2601/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Coelho Neto, Bruno Silva, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
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por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-

volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;
III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-

grama em Tempo Integral;
IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 

de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2602/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Valmira Miranda, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
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listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2603/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago-Açu, Ale-
xandre Lavepel, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
Política Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
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ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 2604/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Coroatá, Luís da Amovelar Fi-
lho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Mu-
nicipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;
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XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 2605/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Cururupu, Aldo Lopes, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
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seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2506/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Bruno Silva, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-

de escolar no ambiente digital. 
Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 

institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
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so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 
finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 2607/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Central do Maranhão-, Fechi-
nha, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Mu-
nicipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-
listas em relação às consequências da pandemia no meio educacional 
devido ao distanciamento dos alunos nas instituições. Apesar das di-
ficuldades impostas pela pandemia, várias soluções encontradas pelas 
escolas públicas devem ter continuidade para melhorar o processo edu-
cacional e de contato com os alunos, entre elas estão a complementação 
das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

Observando esse problema, é de grande relevância o projeto que 
institui a Política de Combate ao Abandono e Evasão Escolar, a qual 
visa reparar esse grave problema. A proposta define princípios e ações 
para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de um projeto de diretrizes que propõem ações em pastas 
e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 9 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Es-
colar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 esco-

la ou reprovou em determinado ano letivo e que no ano seguinte não 
efetuou a matrícula para dar continuidade aos estudos, isto é, ele sai da 
escola e não volta mais para o sistema. 

III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 
nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
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turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

IV - Incentivo para escolhas certas: estímulos de comportamen-
tos adotados pelo Estado por meio de políticas públicas que podem con-
duzir a uma forma mais eficaz de prevenção e combate ao abandono e 
evasão escolar.

Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:

I - Da educação como principal fator gerador de crescimento eco-
nômico, redução das desigualdades e diminuição da violência;

II - Da escola como ambiente de desenvolvimento social, cultu-
ral, ético e crítico, necessário à formação e bem-estar dos alunos;

III - Do acesso à informação como recurso necessário para me-
lhoria da qualidade de vida, geração de autonomia, liberdade e pleno 
desenvolvimento cidadão do estudante;

IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-
so na melhoria da saúde, aumento da renda e na satisfação pessoal das 
pessoas.

Art. 4º - A Política de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar 
de que trata esta lei consiste nas seguintes diretrizes:

I - Desenvolvimento de programas, ações e conexões entre ór-
gãos públicos, sociedade civil e organizações sem fins lucrativos, que 
visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre ór-
gãos públicos e sociedade civil sem fins lucrativos, que visem ao desen-
volvimento cognitivo do aluno durante todo o ano letivo;

III - Expandir o número de escolas que dispõem do modelo Pro-
grama em Tempo Integral;

IV - Aproximar a família do aluno de suas atividades escolares, 
de suas ambições pessoais, de seus planos futuros e de seu ambiente 
estudantil;

V - Promover atividades que aproximem os alunos e estreitem 
seus vínculos;

VI - Construir currículos complementares voltados para integra-
ção educacional tecnológica e às necessidades pedagógicas dos tempos 
modernos;

VII - Promover disciplinas de Projeto de Vida em que o educador 
discuta com os alunos as possibilidades que os estudantes têm para de-
pois da conclusão do ensino básico;

VIII - Estruturar um currículo complementar centrado no aluno, 
com aulas interativas e que exijam interação constante entre corpo do-
cente e discente; 

IX - Estruturar um currículo complementar com oportunidade de 
escolha de disciplinas eletivas;

X - Estruturar avaliações diagnósticas e convocar aulas de refor-
ço aos alunos que necessitarem;

XI - Promover atividades de autoconhecimento;
XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

nas decisões de suas turmas e séries;
XIII - Estimular a integração entre alunos e a construção do am-

biente escolar democrático, inclusive com a formação de grêmios, gru-
pos esportivos e de estudos, conferindo o máximo de autonomia possí-
vel aos alunos para a condução de seus trabalhos;

XIV - Promover visitas aos alunos evadidos, se possível com a 
presença dos demais alunos de sala, como forma de incentivo ao seu 
retorno escolar;

XV - Fazer uso de mecanismos de Incentivo para Escolhas Certas 
para prevenir o abandono escolar e evasão escolar;

XVI - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate ao bullying;

XVII - Promover palestras e rodas de conversas de conscientiza-
ção e combate à gravidez precoce;

XVIII - Procurar identificar os alunos e famílias que precisam de 
apoio financeiro para despesas básicas e acionar Secretarias responsá-
veis.

Art. 5º - Fica criado o Cadastro de Permanência de Aluno, com a 

finalidade de acompanhamento estatístico de alunos que se enquadram 
nas situações definidas nos incisos I e II do art. 2º, divididos por Uni-
dade Regional de Educação e por escola, para formulação de futuras 
políticas públicas relacionadas.

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei. 
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2608/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide solicitando a inclusão da vila 25 de maio, localizada no 
Bairro Recanto dos Vinhais, no cronograma de pavimentação asfáltica 
do município, bem como implantação de sistema de saneamento bási-
co. Considerando, ainda, que a localidade carece de diversas políticas 
públicas, solicitamos averiguar a possibilidade de instalação de creche 
e escola para atender o ensino fundamental, bem como posto de saúde. 

O local é inóspito e carente do olhar público. Desenvolver políti-
cas públicas no local é medida de dignidade da pessoa humana.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 2609/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Elisa Monteiro, situada no Município de Bacabal, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 2610/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Deputado João Alberto de Sousa, situada no Município de Ba-
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cabal, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 2611/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Arimathea Cysne, situada no Município de Bacabal, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 2612/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Roseana Sarney, situada no Município de Bacabal, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 2613/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir o Instituto 
Estadual de Educação Ciência e Tecnologia do Maranhão, situado no 
Município de Axixá, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 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 2614/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Estado do Acre, situada no Município de Axixá, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2615/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Leão Santos, situada no Município de Arari, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2616/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Ateneu São José, situada no Município de Araioses, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2617/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Humberto de Campos, situada no Município de Araioses, no 
programa de ronda escolar. 
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2618/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Luis Viana, situada no Município de Araioses, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2619/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Luis Viana, situada no Município de Araioses, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2620/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Bem Ony Gomes, situada no Município de Arame, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2621/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-

dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Benevides, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2622/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Cacique Adriano Guajajara, situada no Município de Arame, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2623/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Capitão Zequinha, situada no Município de Arame, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2624/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Cassimiro, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 08 de julho de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2625/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Emiliano Guajajara, situada no Município de Arame, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2626/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Felipe de Barros Lima, situada no Município de Arame, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2627/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Fortunato, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2628/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio 
Dino de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança 

Pública, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a 
escola estadual Henuwy, situada no Município de Arame, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2629/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Inaza, situada no Município de Arame, no programa de ronda 
escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2630/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual João Pinuho, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2631/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio 
Dino de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a 
escola estadual Kamaira, situada no Município de Arame, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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.
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INDICAÇÃO Nº 2632/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Kyhaw Pari, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2633/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Mainumy, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2634/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Manoel Neto Guajajara, situada no Município de Arame, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2635/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 

estadual Maria da Conceição Silva, situada no Município de Arame, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2636/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio 
Dino de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a 
escola estadual Michele, situada no Município de Arame, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2637/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Nova Esperança, situada no Município de Arame, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2638 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Nova Jeruzalem, situada no Município de Arame, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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.
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INDICAÇÃO Nº 2639/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Purenguete, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2640/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola es-
tadual Purume Katuhaw, situada no Município de Arame, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2641/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Purumueraw, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2642/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual São Francisco, situada no Município de Arame, no programa 

de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2643/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Sebastiana Guajajara, situada no Município de Arame, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2644/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Tatawyra, situada no Município de Arame, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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 2645/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio 
Dino de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança 
Pública, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a 
escola estadual Tekohaw, situada no Município de Arame, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 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.

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Oradores inscritos no Pequeno. Inscrito o Deputado Luiz Henrique 
Lula, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Presidente, Deputado Marcos Caldas, que 
secretaria a Mesa, Deputada Socorro Waquim, líder do governo, Rafael 
Leitoa, as pessoas que nos assistem na TV Assembleia, deputados e 
deputadas, muito bom dia. Faço uso desta tribuna mais uma vez e quero 
aqui, Presidente, hoje me reportar a um dos programas exitosos no pe-
ríodo dos governos Lula e Dilma, que é o Programa Minha Casa Minha 
Vida, um programa que rendeu a milhares de brasileiros, milhões de 
brasileiros o direito à moradia, o direito à propriedade de um bem tão 
valioso que é a casa própria. No entanto, infelizmente, fim dos períodos 
dos governos Lula e Dilma e de uma piada do poder da forma que foi 
por meio de um golpe, hoje absolutamente é evidente para nós, petistas, 
que na época era um golpe. Nós sempre fizemos esse debate na socie-
dade e, posteriormente, todo o processo que se rendeu a tudo aquilo que 
aconteceu em 2016 se confirmou que se tirou da presidência uma mu-
lher honesta, que se tirou da presidência com artifícios alguém legitima-
mente eleita pela vontade popular numa conspiração, numa confluência 
de vários interesses. Interesses do poder econômico, interesses midiáti-
cos da grande mídia, da grande imprensa, interesses do Parlamento, no 
caso, do Congresso Nacional. Interesses do poder econômico da elite 
deste país, das forças retrógradas que colocaram o Brasil nessa situação 
que ele está e interesses também, para nossa surpresa e o nosso espanto, 
de quem cabe ser moderador dos poderes, que é o Poder Judiciário e, 
mais espanto ainda, das procuradorias, do Ministério Público, que foi 
uma das grandes bandeiras defendidas pelo partido dos trabalhadores 
na Constituição de 88. Eu faço esse preâmbulo, essa preliminar para 
dizer que esse programa, um programa de muita importância para os 
trabalhadores deste país, a partir do momento que esses governos se 
foram, tirados do poder da forma que foram, ficaram absolutamente 
vulneráveis, dentre tantos outros de outras conquistas propiciadas pelos 
governos democráticos e populares do PT. E hoje a gente assiste com 
tristeza alguns desses investimentos feitos na habitação sendo comple-
tamente abandonados e descaracterizados. Um deles, só para citar um, 
Deputada Socorro, é aqui em São Luís, na grande região metropolitana 
de São Luís, ali, eu trato aqui do Fit Vivare II. É um condomínio onde 
moram cerca de 300 famílias e que um bem tão precioso quanto a casa, 
que é o direito à água, essas pessoas não têm. Um empreendimento feito 
pela empresa Lua Nova, entregue pela Caixa Econômica Federal, com 
o laudo técnico da CAEMA, e a água que é servida àquela população 
que ali reside - e não é uma população, digamos assim, de baixíssima 
renda; é até uma população de renda média - é uma água imprópria até 
para animais. Até animais são mortos com aquela água. Uma água que 
tem excesso de ferro, uma água que tem excesso de manganês, por si só, 
independente do excesso, são minerais nocivos à saúde do ser humano, 
uma água inapropriada para lavar roupa, para lavar até as dependências 
da casa, quanto mais para o consumo. Várias tentativas têm sido feitas 
no sentido de resolver o problema. A própria empresa foi acionada pelos 
moradores no sentido de que resolvesse o problema desse poço, que é 
um poço artesiano feito de maneira errada, de maneira equivocada que, 
infelizmente, contou com o laudo técnico da Caema para ser liberado. 
É uma água, portanto, com mau cheiro, é uma água completamente 
inutilizável. Portanto, eu faço uso da tribuna desta Casa, nesta manhã, 
nesta quarta-feira, deste dia 14, para alertar a todos os deputados e aos 
Poderes constituídos da necessidade de abrirmos um debate sobre isso, 
porque esse problema não existe só no Vivare, no Fit Vivare II, esse pro-
blema é recorrente. Os programas Minha Casa Minha Vida, em vários 
lugares, a gente tem situações que foram dominados pelo tráfico, em 
outros o problema é agua, em outros como Miritiua, o condomínio que 
atende mais de mil pessoas, lá em São José de Ribamar, nunca foi re-
cebido pela Caixa, porque o asfalto não foi colocado. E isso foi motivo 
inclusive ontem de uma audiência com o Secretário Márcio Jerry, e vai 
ser motivo de uma Indicação que farei, como essa situação do Vivare 
será motivo de um Requerimento, de explicações. Que a Caema possa 

mediar uma saída para problemas como esse, não só no Fit Vivare II, 
mas em quaisquer empreendimentos do programa Minha Casa Minha 
Vida, onde essa situação é recorrente. Agradeço a tolerância do Presi-
dente com a fala e conclamo essa Casa Legislativa para que, atenta os 
reclames populares, atenta aos reclames do povo, possa exercer o seu 
papel de poder fiscalizador também. E, rogo ao Presidente da Caema, a 
quem tenho estima pela forma que ele tem se conduzido e comportado 
em situações como essa, para que muito rapidamente esse problema 
seja resolvido, porque é um problema de saúde pública para boa par-
te da população ludovicense que precisa desse bem precioso, porque 
sem ele não há vida, água é vida e é um direito daquelas pessoas que 
adquiriram esses imóveis com esse item como condição natural de habi-
tabilidade do lugar onde vivem. Tenho dito, Presidente, muito obrigado 
pela tolerância.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Dra. Cleide Coutinho que participa remotamente da Sessão, 
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem 
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Membro da Mesa, Deputado 
Marcos Caldas, a minha Deputada Socorro Waquim, colegas que estão 
em casa, a se proteger melhor, os que estão presentes, bom dia! Venho 
aqui hoje, para comemorar e compartilhar com todos V. Ex.ªs e com os 
nossos maranhenses, grandes conquistas que solicitei, e hoje tornam-
-se realidade. Amanhã, com muito orgulho, teremos aqui a implantação 
em Caxias, da Patrulha Maria da Penha. A Patrulha Maria da Penha, 
que eu solicitei ainda em novembro de 2019, mas que, Graças a Deus, 
amanhã, vai ser uma grande realidade. Essa patrulha, como todos sa-
bem, visa combater de forma ostensiva, os crimes de violência cada vez 
mais frequentes contra as mulheres, tendo em vista, já que ele já tem 
desenvolvido milhares de atendimentos. Agradeço, então, ao Secretário 
de Segurança, Jefferson Portela, ao Comandante-Geral Pedro Ribeiro, 
ao Comandante de Segurança Comunitária e Coordenadora da Patrulha 
Maria da Penha, Coronel Maria Augusta. Muito obrigada, Maria Au-
gusta. Ao comandante do 2º BPM, Ricardo Carvalho, porque fui con-
vidada a participar da solenidade, mas também parabenizo a todos por 
seus comandos, que eu sei que não tem sido fácil. Além disso, também 
quero destacar mais uma conquista importante do nosso mandato. Em 
poucos dias, entregaremos equipamentos de academia para o 2º BPM 
de Caxias que solicitamos ao governador do Estado por meio da Secre-
taria de Estado de Governo, na pessoa do amigo Diego Galdino. Esses 
equipamentos, colegas, irão ajudar no desempenho profissional dos 
nossos policiais militares, além de diminuir o nível de stress e aumentar 
a qualidade de vida desses homens e mulheres que tanto trabalham em 
prol do nosso povo nos dando segurança. Então quero agradecer de 
novo ao Secretário Diego Galdino a gentileza e a presteza com que tem 
me atendido. Também estamos destinando emenda, por meio da Segov, 
e já recebemos cerca de duas mil cestas básicas que foram entregues 
a centenas de pessoas. Todos ficaram bastante gratos com o presente 
recebido, e sei que esse trabalho continua sendo feito pelo nosso go-
vernador. Portanto, a você, Flávio Dino, meu abraço. Também solicitei, 
por meio da indicação do Projeto Sorrir, que trará serviços odontológi-
cos de próteses e exames de imagens. Vi que o Deputado Adelmo, nós 
dois somos de Caxias, fez o mesmo pedido e com certeza, Adelmo, 
Caxias saberá ficar grata a nós dois pelo nosso pedido. O governador 
tem demonstrado grande receptividade para atender a nossa população. 
Tenho ainda, nesse momento, que informar aos meus amigos de Matões 
que amanhã iniciaremos o asfaltamento das ruas da cidade, fruto de 
uma emenda parlamentar minha. Além de Matões, nos próximos dias, 
também levaremos asfalto a Aldeias Altas, Tuntum e Passagem Franca. 
Para finalizar, Senhor Presidente, também informo aos nossos amigos 
de Presidente Dutra, Matões e Passagem Franca que estaremos em pou-
cos dias entregando ambulâncias para todos. Quero, neste momento, 
abrir um espaço para agradecer ao nosso Secretário de Saúde, Carlos 
Lula, que nos recebe com muita cortesia, com muita presteza e que vai 
se encarregar de fazer essa entrega ao nosso município junto do nosso 
governador. Por fim, agradeço a todos que nos tenham proporcionado 
momentos para ajudar o nosso povo, mesmo com essa pandemia. Quero 
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encerrar as minhas palavras aplaudindo o secretário de Saúde e o go-
vernador pelo empenho e pela maneira firme e correta com que enfren-
taram e estão enfrentando a pandemia que hoje já está, graças a Deus, 
acabando. Solicito aos colegas que não brinquem, que se protejam, que 
usem máscaras. Estou aqui vendo todo mundo de máscara, eu só tirei 
a minha para falar e meu assessor está aqui atrás de mim, mas, senão, 
eu estou com minha máscara aqui, eu não a dispenso, mesmo porque 
essa pandemia que está se espalhando agora, esse vírus está vindo com 
mutação e é bem violento. Então, se cuidem, fiquem com Deus e nos 
veremos com muita alegria no segundo semestre. Um beijo a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas presentes à 
Mesa, colegas presentes em Plenário, em Sessão Remota. Cumprimento 
a todos. Hoje é, tecnicamente, último dia, última sessão desse semestre 
e eu quero aproveitar para fazer alguns registros e, principalmente, al-
gum alerta em especial ao Deputado Othelino, Presidente desta Casa, 
Othelino Neto, e ao nosso representante na UNALE. Tenho lutado junto 
a Othelino para que ele me coloque, também, como representante da 
UNALE, mas tenho certeza que, no momento devido, isso acontecerá. 
Senhor Presidente, ontem, através da imprensa, vi que a PEC da Re-
forma Política foi dada entrada na Câmara Federal. Eu acho que nós 
precisamos ficar atentos porque é de interesse de todos. E muitas mu-
danças de legislação e também o que mais chama atenção é a questão 
do Distritão, que, para muitos, especialmente para o pessoal do Sul e 
Sudeste, em especial, para as instituições que representam os sindica-
tos, que representam as minorias não acham que sejam o ideal. Agora, 
quando você chega nas ruas e conversa com as pessoas, muitas pessoas, 
muitos eleitores, após a eleição, principalmente, chegam “deputado, por 
que Fulano, eu votei em Fulano e ele teve trinta mil votos, e não foi 
eleito e outro candidato que teve dezenove mil votos foi eleito? Então 
há também a questão positiva. Essa dúvida fica na cabeça do eleitor. O 
que eu quero? Eu quero, Senhor Presidente, que V. Excelência, pres-
temos um prazo, teremos um recesso curto e, logo após esse recesso, 
que se faça um estudo para que se fortaleça em relação a esse projeto 
de emenda constitucional que tramita na Câmara Federal, que a gente 
possa discutir esse projeto e que possamos defender a nossa ideia aber-
tamente e conversar com as outras assembleias legislativas dos outros 
Estados. Vossa Excelência, Presidente Othelino, tem excelente ligação 
com várias assembleias legislativas, senão com todas, em especial do 
Nordeste, mas também fora do Nordeste. Eu acho que é preciso haver 
um movimento de fortalecimento da base, porque nós somos a base 
nessa pirâmide nesse momento, para que der forças as nossos depu-
tados federais - quando falo nossos deputados federais não só, e aos 
nossos senadores, não só do Maranhão, mas de todo Brasil - para que 
eles se sintam seguros no momento em que votar, que tenham o apoio 
da classe política. Eu vejo, Senhor Presidente, assim, eu não sou contra 
o Distritão, muito pelo contrário, onde você escolhe aqueles são os mais 
votados, onde realmente há a vontade do eleitor em eleger alguém. Não 
acho, como dizem, que enfraquecem os partidos; muito pelo contrário, 
eu acho que não, uma vez que o partido tenha representantes, vários 
representantes, não vai enfraquecer o partido. E nós temos que na lei, 
nas legislações buscar uma solução para isso, para essa questão. Mas 
eu acho que V. Excelência, Senhor Presidente, a Mesa Diretora precisa 
tomar uma posição no sentido de fazer um estudo, delegar aos nossos 
consultores um estudo imediato sobre esse Projeto de Lei que tramita 
lá na Câmara e que nós possamos ter uma ideia única, uniforme sobre 
esse assunto e que possamos levar também aos nossos colegas das As-
sembleias circunvizinhas para embasar os nossos deputados federais, os 
nossos senadores para que eles tenham segurança naquilo que nós que-
remos, que o povo quer. Outrossim, Senhor Presidente, também gosta-
ria de ressaltar que, hoje, aqui em Imperatriz, eu estou em Imperatriz, 
o Vice-Governador e outras autoridades Clayton Noleto e outras auto-
ridades que eu ainda não sei quem são todos, mas eu recebi um convite 
inclusive para almoço da Agesul, do Deivison, que representa a Agesul, 
aqui em Imperatriz, e estão fazendo visitas a obras que estão aqui em 

andamento e algumas inaugurações, demonstrando que o Governador 
Flávio Dino continua construindo, que o Governador Flávio Dino tem 
ainda o ímpeto, a motivação de continuar construindo pela sociedade e 
pelo Estado do Maranhão. Eu estarei logo mais presente porque, nesse 
momento, eu queria e quero participar da Sessão, mai logo que termi-
nar a Sessão, eu irei para essa agenda que está sendo aqui aberta pelo 
Governo do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, muito obrigado, 
desejo um bom recesso a todos, que todos possam visitar suas bases 
eleitorais, que possam abraçar os seus eleitores e que possamos voltar 
renovados e motivados para mais um semestre de trabalho pelo povo e 
pelo Estado do Maranhão. Obrigado, Senhor Presidente Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, queridos amigos deputados e deputadas, 
inicio minha fala parabenizando o aniversariante do dia, Deputado Ri-
cardo Rios, que Deus lhe conceda muita saúde, muita paz e prospe-
ridade e muitos votos para o próximo ano. Também quero aqui mais 
uma vez agradecer muito, primeiramente, a Deus, lógico, estamos en-
cerrando mais um período legislativo, mais um semestre, com saldo 
absolutamente positivo de todas as ações que realizamos pelo Mara-
nhão inteiro, na Comissão de Constituição e Justiça e aqui no plenário 
da Assembleia. Tivemos dois projetos de lei aprovados, estão para ser 
sancionados pelo Governador Flávio Dino, inúmeras medidas provisó-
rias, projetos de lei na Comissão de Constituição e Justiça dando cele-
ridade e aí eu preciso fazer um parêntese e agradecer muito aos nossos 
pares que compõem a Comissão de Constituição e Justiça, Deputado 
Rafael Leitoa, Deputado Ciro Neto, Deputado Neto Evangelista, De-
putado Duarte Júnior, Dr. Yglésio, Deputado Wendell Lages, que estão 
junto conosco nos ajudando a dar essa celeridade nos processos que 
ora são encaminhados à Comissão de Constituição e Justiça. Também 
quero fazer um destaque especial às nossas ações nos municípios do 
Maranhão. O município de Rosário, investimentos no mutirão da vaci-
nação, na reforma e ampliação do hospital, na implantação do projeto 
Mais Renda, tanto lá como nos municípios de Palmeirândia. E eu queria 
fazer um destaque, um sonho antigo da comunidade do município de 
Palmeirândia, que também sonhou em receber benefícios. Além disso, 
queria agradecer muito ao Secretário Clayton Noleto. Implementamos 
junto com ele, no município de Afonso Cunha, o Mais Asfalto, junto 
com o Prefeito Arquimedes Bacelar. No município de Esperantinópolis, 
investimentos no hospital, emenda parlamentar nossa, investimento na 
distribuição de cestas básicas e agora a estrada que liga a cidade até o 
balneário, até o limite de Joselândia, até a beira do rio Mearim, que é 
a ponte, a estrada que liga Esperantinópolis ao Povoado Palmeiral. De 
modo que são investimentos concretos de realização nossa. No muni-
cípio de Guimarães, a Praça da Família, reforma do farol. N município 
de Caxias, agora nesse momento, na rua do Cajueiro, os detentos da 
Unidade Prisional de Caxias estão realizando a tão sonhada obra de pa-
vimentação daquela rua, infelizmente abandonada pelo poder público. 
E estive lá, durante a campanha, e as pessoas me suplicaram porque 
há muita poeira no verão e lama no inverno. Isso vai acabar. E mais 
ruas serão feitas no município de Caxias, mais ruas serão contempladas 
com nosso programa, quintais produtivos, o parque ambiental. Estive 
ontem com o governador mostrando as fotos. Adelmo, a gente con-
versou naquele dia, V.Ex.ª já correu atrás e está quase inaugurando, se 
Deus quiser, a Praça da Família, o Centro de Referência da Juventude, 
quadra do ginásio coberta do 2º DPM, entre outras ações, reformas e 
ampliação da escola Unidade Escolar Santos Dumont, que é uma escola 
histórica, na cidade de Caxias, com mais de 800 alunos. Enfim, a Praça 
do Viva, ali no Bonfim, no Campo de Belém, que também já está em 
execução. Um campo de futebol, no município de Duque Bacelar, junto 
ao Prefeito Flavio Furtado. Nosso querido presidente também destinou 
emenda para poder fazer o melhoramento, o embelezamento da aveni-
da principal do município de Duque Bacelar. São ações concretas do 
Deputado Adelmo nesse primeiro semestre. Estou muito feliz porque 
a gente conseguiu avançar na implementação dessas políticas públicas, 
sem falar nas inúmeras políticas públicas do Governador Flávio Dino 
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para com os municípios de todo o estado do Maranhão. Ontem estive-
mos trabalhando para também ajudar o município de São Raimundo das 
Mangabeiras, fortalecendo a agricultura familiar em vários municípios 
do Maranhão, como o município de Magalhães de Almeida. No resumo 
final, nós tivemos 10 reuniões ordinárias, duas reuniões extraordinárias, 
586 pareceres escritos que foram analisados na Comissão de Constitui-
ção e Justiça. Portanto, um saldo, Senhor Presidente, fui designado pela 
maioria dos pares desta Casa, pelo meu bloco, a confiança de V.Exa. no 
nosso trabalho frente à Comissão de Constituição e Justiça, estamos lá 
para dar celeridade às nossas ações, às ações desta Casa, e eu sei que 
esta Casa recebeu muitos projetos para serem apreciados pelo Plenário, 
de modo que o saldo é absolutamente positivo. Em agosto, estaremos 
aqui firmes e fortes. Se Deus quiser, definitivamente presencial, com 
todo mundo vacinado com as duas doses. Que a gente possa continuar 
trabalhando por esse Maranhão inteiro. Um forte abraço e que Deus 
nos abençoe!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, V. Exa. tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais pares, sociedade ma-
ranhense, internautas, telespectadores que nos acompanham por meio 
da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom-dia. Presidente, só res-
pondendo, inicialmente, ao Deputado Antônio Pereira, eu sou represen-
tante da UNALE na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
e já existe uma discussão na UNALE. Eu vou repassar essa discussão 
e socializar para que todos tomem conhecimento. E já apresentamos 
também, Senhor Presidente, um requerimento para que seja apreciado 
pela Mesa e pelos demais pares para a criação de uma comissão para 
discutir a PEC da Reforma Eleitoral para 2022. Deputado Antônio Pe-
reira, já vou colocar à disposição de V. Exa. e agradecer a V. Exa. a 
vontade, o desejo não só de participar, mas também de dar a sua con-
tribuição. Então nós temos essa discussão pela UNALE. Vamos fazer 
a discussão pela Assembleia e vamos apresentar a todos os deputados 
para que possam participar da comissão e possam participar também da 
discussão da PEC da Reforma Eleitoral para 2022, ok? Presidente, cin-
co assuntos vou tentar resumir o mais rápido possível. O primeiro deles 
é com relação à cidade de Paulo Ramos. Nós temos uma luta em defe-
sa dos nomeados na cidade Paulo Ramos. O prefeito continua fazendo 
contratações temporárias em detrimento dos aprovados do concurso da 
cidade de Paulo Ramos. Estamos solicitando informações à Prefeitura. 
Já estamos denunciando o caso ao Ministério Público para que tome 
as devidas providências. Então nossa luta pela nomeação de todos os 
aprovados no último concurso realizado em 2019 na cidade de Paulo 
Ramos. E já agendei também uma visita à cidade. Estarei, nos próximos 
dias, na cidade de Paulo Ramos. Todos os aprovados no concurso de 
Paulo Ramos. População de Paulo Ramos, continue contando com o 
Deputado Wellington nessa luta pela nomeação de todos os aprovados. 
Segundo, Presidente, eu estou indo agora para uma reunião no Minis-
tério Público para tratar, no mês de setembro, do combate à depressão, 
do combate ao suicídio. Nós somos idealizador do projeto. Iniciamos 
essa discussão e vamos travar uma grande batalha a partir de agora no 
mês de agosto e, principalmente, no mês de setembro no combate à 
depressão e no combate ao suicídio no estado do Maranhão. E agradeço 
o apoio da Assembleia Legislativa, do Presidente Othelino nesse tema 
e que, hoje, está sendo dirigido pela promotora do Estado do Maranhão 
com bastante eficiência. E vamos tratar dessa reunião agora para definir 
a pauta para agosto e setembro no combate à depressão e o combate ao 
suicídio. Terceira pauta de hoje, Senhor Presidente, é com relação às 
graves denúncias na cidade de São Francisco do Maranhão. Inclusive a 
Justiça já determinou o afastamento do prefeito. E o prefeito cometendo 
vários desmandos. A cidade está jogada, descaso total na cidade. Um 
abraço ao nosso amigo pré-candidato a prefeito na última eleição, nosso 
amigo Manoel Bezerra, e que continuamos na luta em defesa da popula-
ção de São Francisco do Maranhão, estarei fazendo uma visita in loco, 
pessoalmente, com nosso amigo Manoel Bezerra na cidade e fazendo 
as denúncias ao Ministério Público, fazendo as denúncias na Polícia 
Federal e principalmente acompanhando esse caso, onde o prefeito já 

foi afastado pela Justiça Eleitoral e estamos aguardando o desfecho. 
População da cidade de São Francisco do Maranhão continue contando 
com o Deputado Wellington do Curso. Senhor Presidente, por último, 
penúltimo, já denunciamos duas vezes, aqui a cidade de Mirador, no 
povoado Riacho Grande, o conflito de terra está ocorrendo e na última 
semana um morador foi ameaçado, que é o Dênis. Nós já denunciamos 
à Polícia Militar, na Polícia Civil, na Prefeitura, na Câmara Municipal, 
no Ministério Público, na Defensoria, inclusive parabenizo a atuação 
da Defensoria Pública, o Defensor Jean Carlos. Mas, no último final 
de semana, o senhor Dênis foi ameaçado, correndo risco de morte. E 
nós estamos protocolando hoje novamente em todos os órgãos de fisca-
lização e controle e o Maranhão não é terra de jagunço, não é terra de 
pistoleiro, respeite os trabalhadores agrícolas no Estado do Maranhão, 
os trabalhadores rurais no Estado do Maranhão. E nós vamos novamen-
te à cidade de Mirador e vamos ao povoado Riacho Grande em defesa 
de 80 famílias que estão sendo ameaçadas, ultrajadas e a população não 
tem a quem recorrer, ou não tinha. População de Mirador, população 
de Riacho Grande, vocês não estão sozinhos, contem com o Deputado 
Wellington. Por último, Senhor Presidente, estou vindo agora do Detran 
e vamos formalizar explicações ao Governo do Estado e ao Detran e ao 
Ministério Público. Governador Flávio Dino continua desafiando a Jus-
tiça com a contratação irregular de terceirizados do Detran e a tentativa 
de uma licitação de quase quatorze milhões de reais para a contratação 
de cento e noventa e cinco comissionados, terceirizados no Detran. En-
tão, vamos formalizar a denúncia ao Ministério Público. Isso não vai 
ficar assim. Nós temos mais de duzentos aprovados no último concurso 
do Detran e o Governador Flávio Dino, a direção do Detran desafia a 
Justiça, desafia o Ministério Público. É um absurdo! Governador Flávio 
Dino e o Detran têm que respeitar a Justiça, o Ministério Público do 
Trabalho e o Ministério Público do Estado do Maranhão. E nós não va-
mos permitir que essa licitação ocorra, ela é irregular, está prejudicando 
o Estado do Maranhão e vamos provar isso para o Ministério Público 
e para a Justiça. E tem muitas outras denúncias no Detran, a partir de 
hoje, estou me debruçando sobre o Detran, sobre as denúncias do De-
tran, contratação irregular, parente de deputados, parente de secretários, 
aditivo de um novo contrato. Tudo isso vai vir à tona, vamos começar 
fazer as denúncias ao Ministério Público. Por último, Senhor Presiden-
te, já havia comunicado ao Diretor da Mesa, Bráulio, para que pudesse 
incluir na Ordem do Dia os nossos Requerimentos que foram aprova-
dos ontem, os PLs que já foram inclusive receberam Parecer favorável 
na CCJ. Então, conto com a benevolência da Mesa e aprovação dos 
Projetos, na última semana, 14 Projetos do Deputado Wellington que 
foram aprovados na CCJ, receberam Parecer favorável da CCJ estão 
para apreciação no Plenário, que possa ser encaminhado para a sanção 
do Governador do Estado. Eu conto com a benevolência e a atenção da 
Mesa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, V.Ex.ª é o próximo inscrito no Pequeno Expe-
diente e fez uma Questão de Ordem, certo?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Bom dia, Se-
nhor Presidente. Primeiro, sobre a Questão de Ordem, ontem foi feito 
o pedido de vista sobre o projeto de minha autoria acerca dos materiais 
escolares, projeto esse que agora precisa ser entregue no prazo de 24 
horas. Eu queria, para fim de esclarecimento, confirmar que as 24 horas 
findam às 10h40 do dia de hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte, eu vou pedir aqui para a diretoria da Mesa confirmar, 
mas eu tenho a impressão de que ontem, no final da Ordem do Dia, era 
em torno de 11h30 a 11h40. Acho que é bom tomar esse horário como 
referência, e eu vou saber aqui se a Deputada Mical já devolveu o voto 
de vista.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor Pre-
sidente, ainda acerca da Questão de Ordem, o Regimento estabelece 
prazo de 24 horas, e aí eu questiono a V.Ex.ª se a interpretação será de 
24 horas exatas ou, como foi na Ordem do Dia da sessão anterior, se 
contabilizaria a Ordem do Dia da presente data, ou seja, no dia de hoje. 
Seriam contabilizadas as horas exatas ou na Ordem do Dia assim que 
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for dado o início?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte, são 24 horas a contar do pedido de vista, da conces-
são do pedido de vista. Foi mais ou menos esse horário, em torno de 
10h40 da manhã.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – 10h40 da ma-
nhã, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em torno de 11h40 da manhã, porque foi ao final da Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Perfeito, então, 
sendo às 11h40, Senhor Presidente, a Deputada Mical tem até esse pra-
zo, com certeza deve deixar para o último minuto para fazer a entrega. 
Eu queria pedir a V.Ex.ª, ainda sobre essa Questão de Ordem, que o 
meu projeto, que é o item 1 da Ordem do Dia de hoje, seja modificado 
para o último item da pauta da Ordem do Dia de hoje, para que assim 
a gente possa dar as 24 horas à Deputada Mical. Espero que ela tenha 
lido, estudado bastante o projeto com a sua assessoria. Em seguida, que 
a gente possa apreciar, no dia de hoje, haja vista ser a última Sessão 
Legislativa desse semestre. Assim, aprovando na Sessão de hoje, possa 
seguir, para que o Governador Flávio Dino possa sancionar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte, para que V.Ex.ª já possa fazer o seu pronunciamento 
no Pequeno Expediente, já que, de fato, o projeto de lei de sua autoria 
é o item 1 da pauta, se nós chegarmos ao início da Ordem do Dia e 
não houver parecer, nós vamos passar para os outros projetos, nada nos 
impede, ao final da Ordem do Dia, se já tiver parecer, de apreciarmos o 
projeto. Nós só não apreciaremos se, até o final da Ordem do Dia, não 
tiver chegado o parecer, o voto de vista da Deputada Mical para que 
possa ser concluída a análise na Comissão de Educação. V.Ex.ª tem 
cinco minutos se desejar usar o Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS – Presidente, 
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Marcos Caldas.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (Questão de Or-
dem) – Assim que possível, eu queria que V.Ex.ª suspendesse a sessão 
para que possamos dar os parabéns ao nosso amigo Ricardo, que faz 
agora 25 anos. Nós precisamos dar os parabéns para ele.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Marcos Caldas, no final do Pequeno Expediente, a gente 
suspendera a sessão. Deputado Ricardo, parabéns, muitas alegrias, mui-
tas felicidades, muita saúde e muitos votos no ano que vem. Deputado 
Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de Or-
dem) – Senhor Presidente, antes da contagem do meu tempo para Or-
dem do Dia, ainda é sobre essa questão que eu levanto aqui. Eu gostaria 
de insistir que o meu projeto que fosse apreciado como último item 
da Ordem do Dia de hoje, haja vista esse prazo de 24 horas, que é um 
prazo regimental e que tem que ser cumprido. Se a Deputada Mical não 
respeitar o prazo de 24 horas, vai ter que ser emitido parecer por outro 
membro para que o projeto possa ser votado na Ordem do Dia de hoje, 
levando em consideração que o projeto também tramita em regime de 
urgência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Duarte, nós estamos já há quase 5 minutos discutindo esse 
assunto. Eu já lhe atendi: nós não vamos inverter a pauta, mas está ga-
rantido que, até o final da Ordem do Dia, ainda que já tenha passado o 
momento do primeiro item, nós vamos analisar os outros e voltaremos 
para apreciar o projeto de V. Excelência. V.Exa. deseja utilizar o Peque-
no Expediente, ou posso chamar o próximo orador?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Desejo, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O tempo é seu por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da imprensa, cidadãos que acompanham pela TV Assembleia, pelas 

redes sociais, eu venho aqui nesse Pequeno Expediente destacar a im-
portância que tem o projeto de lei, o PL dos materiais escolares, PL da 
minha autoria, PL que foi amplamente, exaustivamente debatido com 
pais, alunos matriculados em escolas, instituições de ensino particula-
res. É um projeto fruto da contribuição da ASPA - Associação de Pais e 
alunos matriculados em instituições de ensino privado. Esse projeto é 
de extrema importância. Isso porque, de acordo com análise do Código 
de Defesa do Consumidor, a partir do momento que uma instituição de 
ensino obriga o pai, responsável a comprar naquela escola determina-
dos livros periódicos, materiais de ensino, método de ensino, ela pratica 
uma ação abusiva de acordo com o artigo 39 do Código de Defesa do 
Consumidor configurada como venda casada. No entanto, as institui-
ções de ensino não interpretam essa ação como uma prática abusiva, 
pois, de acordo com as instituições de ensino, não há de forma porme-
norizada, específica essa informação no Código de Defesa do Consu-
midor. Nós não concordamos com essa interpretação, porque o Código 
de Defesa do Consumidor é uma norma principiológica. Mas, como o 
nosso objetivo é, de fato, resolver os problemas do cidadão e garantir o 
respeito ao mais fraco, ao mais vulnerável, que é o consumidor na re-
lação com instituições de ensino e editoras, nós apresentamos esse pro-
jeto de lei para que possa deixar claro, de uma vez por todas, que sim, 
é abusivo, é sim ilegal a exigência de uma escola, de uma instituição 
de ensino de que os pais matriculados ou mesmo que matricule aquele 
filho naquela instituição, ele estaria obrigado a contratar, a comprar o 
método de ensino também naquela instituição. Então a lei vem para 
resolver esse problema, porque, a partir do momento que nós aprovar-
mos, hoje, esse projeto, aqui na Assembleia, ele é vai garantir com a sua 
sanção que o pai, no momento em que matricula o filho num colégio, 
ele possa comprar esse livro, esse método de ensino em qualquer outra 
livraria, em qualquer outra instituição de ensino. Isso garante uma livre 
e ampla concorrência, garante a redução dos custos para os pais, pois, 
com a concorrência, o pai, a mãe, o responsável vai conseguir pesquisar 
e comprar um produto com qualidade mais barato. De fato, é isso que 
nós precisamos garantir ao cidadão, aos consumidores. Lembrando que 
décadas atrás não existia essa cartelização, não existia esse monopólio, 
o pai poderia comprar os livros na livraria que ele bem desejasse, ele 
poderia comprar pela Internet, ele poderia comprar por outros canais. 
Hoje, o pai ele se vê refém, se ele matrícula o filho numa escola especí-
fica, ele só pode comprar esse livro nessa escola. A escola não é livra-
ria, a escola não é papelaria, ela está ali para fornecer a educação para 
prestar um serviço educacional, não para vender livros. E é por essa 
razão, é por essa justa e necessária razão que, mais uma vez, eu clamo 
aos parlamentares aqui presentes, aos deputados, às deputadas, que nós 
possamos aprovar esse Projeto hoje. Esse Projeto que já tramita desde 
o dia 5 de fevereiro de 2020, aqui nessa Casa Legislativa, e os pais pre-
cisam dessa proteção, precisam desse instrumento jurídico para que, de 
fato, possam nesse período de crise, nesse período de pandemia, nesse 
período de recessão econômica, possam ter uma economia maior e, cla-
ro, garantir a qualidade na prestação do serviço educacional. Eu conto 
aqui com a colaboração de todos os deputados, principalmente aqueles 
deputados que fazem parte desse grupo de pais, aqui eu faço citação 
expressa ao parlamentar Yglésio, todos sabem das nossas diferenças, 
sabem que estamos em partidos diferentes, temos ideologias diferentes, 
mas nesse momento está na hora de unirmos em prol das pessoas. As 
pessoas esperam, as pessoas clamam por nós, as pessoas nos elegeram 
para que nós estivéssemos aqui não para defender os nossos interesses, 
mas para defender o interesse das pessoas, para trabalhar pelas pessoas 
e para que o mandato seja, de fato, para o povo. Então, mais uma vez, 
eu peço a todos os parlamentares, aos deputados, deputadas que apro-
vem hoje esse Projeto, independentemente, de qualquer diferença, mas 
que possamos votar esse projeto, aprovar e poder olhar nos olhos de 
cada pai, de cada mãe que paga um valor caro já na mensalidade e que 
mensalmente acaba sendo onerado por prestações altíssimas no parce-
lamento nesses métodos de ensino. Então, vamos aqui aprovar o PL dos 
materiais. Vamos aqui garantir a quebra desse monopólio e fazer com 
que a lei seja cumprida e fazer, claro, que o consumidor tenha uma re-
dução do seu custo de vida, porque se nós não aprovarmos esse projeto, 
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infelizmente, mais uma vez, o consumidor vai pagar o pato, como a ga-
solina cara, com o custo de vida alto e pagando materiais caros porque 
não tem a liberdade de comprar onde quiser. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Ontem, eu subi à tribuna para 
fazer um necessário pronunciamento diante dessa quadrilha que se ins-
talou em Paço do Lumiar com ramificações em outras cidades do inte-
rior do Maranhão. Mas, hoje, como a gente já encaminhou as represen-
tações, nós, em breve, devemos reunir com o Procurador-Geral de 
Justiça para encaminhar também ao Gaeco para que se intensifique as 
investigações naquilo que se transformou hoje, provavelmente, no 
maior polo de corrupção dentro do Maranhão. Eu vou mudar o foco e 
destacar boas notícias. Desde do início do ano, nós temos trabalhado 
uma pauta, que é isenção do ICMS para os hospitais filantrópicos do 
Maranhão, isenção nas contas de luz para esses hospitais, essas entida-
des. Para que V.Ex.ªs tenham noção, um hospital como o Aldenora 
Bello chega a pagar mensalmente, na conta de luz, R$ 20 mil por mês 
só de imposto. A partir dessa nossa indicação, do nosso trabalho junto à 
Sefaz e com o Secretário Marcelo Ribeiro, nós conseguimos, na última 
reunião do Confaz, finalmente, após várias negativas entre os secretá-
rios, aderir ao convênio do Mato Grosso e agora a gente passa a ter es-
sas entidades filantrópicas com descontos, isenções completas dentro da 
conta de luz, o que termina sendo significativo. Vamos pensar um pou-
co. O Aldenora Bello paga R$ 20 mil por mês de imposto, em um ano 
economiza R$ 240 mil; em quatro anos, R$ 960 mil. Quando a gente 
corrige isso para a inflação, nós temos mais de R$ 1 milhão economiza-
dos há quatro anos. É dinheiro, por exemplo, que pode fazer uma tomo-
grafia dentro do hospital, colocar um novo equipamento ou reformar 
uma ala completa, adquirir aproximadamente 12 respiradores para fazer 
renovação de material dentro de uma UTI. Numa Santa Casa como a de 
Cururupu, por exemplo, que paga R$ 30 mil de impostos de energia, 
economiza R$ 30 mil por mês de energia, nós vamos ter uma economia 
aproximada de R$ 6 mil, R$ 72 mil por ano. Em quatro anos, aproxima-
damente R$ 288 mil, corrigindo passa para mais de R$ 300 mil. A San-
ta Casa de São Luís, por exemplo, a combalida Santa Casa de São Luís, 
que tem tantos problemas financeiros acumulados e uma conta de luz 
também alta, vai ter um ganho equivalente muito provavelmente a esse 
do Aldenora Bello. A Maternidade Nossa Senhora da Penha, a Santa 
Casa de Misericórdia de Balsas também. Então, eu parabenizo aqui o 
trabalho do Marcellus, que foi o entusiasta dessa ideia. Agradeço ao 
Governador Flávio Dino também porque aderiu, tendo em vista que a 
renúncia tributária é muito pequena dentro dessa perspectiva. Então, 
momento de grande alegria porque foi um trabalho de praticamente seis 
meses do qual nós não desistimos. Então, gratidão ao Marcellus, grati-
dão ao governador também por ter acreditado nessa causa e muito feliz 
pelas entidades filantrópicas beneficiadas. Não poderia agora, que a 
gente já conseguiu coletar informações, deixar de falar sobre o que 
aconteceu na semana passada, Presidente, a denúncia no presídio, no 
Complexo Penitenciário Feminino de Pedrinhas, Complexo Penitenciá-
rio São Luís, na unidade feminina. Houve uma denúncia na TV recente-
mente de que algumas funcionárias, especificamente três funcionárias, 
fizeram algumas denúncias, o que foi levado à televisão com grande 
circulação, houve uma mobilização da OAB, da Defensoria e essas fun-
cionárias inicialmente alegaram uma série de maus tratos às internas. 
Felizmente, ontem nós pudemos acompanhar o trabalho da Corregedo-
ria do Sistema Prisional do Tribunal de Justiça, que fica sob a responsa-
bilidade do Desembargador Marcelo. Então, para nós as informações 
chegaram preliminares do relatório e são completamente dissonantes do 
que foi apresentado nas denúncias. O que nós temos apurado, o que a 
gente pôde levantar também por meio da escuta de várias pessoas den-
tro da Secretaria, inclusive do Secretário Murilo, porque a gente não 
pode deixar de destacar aqui o grande trabalho que fez na transforma-
ção desse sistema prisional, muito daquilo que foi relatado foi porque 
começou ser organizar o presídio feminino, colocou-se bodyscam, onde 
antes entrava celular, entravam objetos para serem distribuídos para as 

internas, onde não havia ordem na questão dos plantões. E é claro que 
um pequeno grupo ali começou a se mobilizar para tentar desmerecer o 
trabalho que vem sendo feito pela a Secretaria de Administração Peni-
tenciária. É importante trazer essas informações aqui, que a unidade de 
ressocialização caminha para ser a unidade feminina modelo, com ex-
celência em infraestrutura, 100% das internas inseridas em atividades 
educacionais e trabalho. Hoje a taxa de analfabetismo é zero e todas as 
internas com documentação cível pronta. Hoje o presídio tem 324 vagas 
e 292 internas, portanto não tem nem superlotação dentro do presídio. 
Das 292, tem 222 em atividades educacionais e 220 em atividades labo-
rais, ensino de jovens e adultos por meio do Ibraema, Projeto de Remi-
ção pela Leitura, trabalho, tudo isso devidamente acompanhado pela 
Secretaria de Estado da Mulher, pelo Tribunal de justiça, Central Inte-
grada de Atividades Penais e Inclusão Social, Defensoria Pública do 
Estado e também outras entidades. A média, hoje, de servidoras dentro 
da unidade é de uma servidora para cada três internas. A recomendação 
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é de uma 
servidora para cinco, ou seja, hoje, o Maranhão entrega condições peni-
tenciárias melhores do que os outros Estados da Federação, e isso não 
deveria deixar de ser para nós uma coisa digna de ser relatada. Precisa 
ser relatada. O trabalho do Murilo que foi exposto de uma maneira até 
covarde nos últimos dias precisa ser ressaltado. O Murilo, nesse mo-
mento, o que ele fez pelo sistema presidiário do Maranhão tem que ser 
colocado em destaque. Ele deveria receber uma medalha pelo trabalho, 
e não ter sido submetido a essa execração dos últimos dias, passando a 
impressão de que o pessoal da SEAP vive de brincadeira, vive em festa, 
vive em farra. Ali tem muita gente trabalhando e trabalhando sério. Eu 
já visitei o complexo penitenciário pelo menos quatro vezes. E todas as 
vezes o que a gente vê lá é extrema organização. Recentemente, inves-
tigações internas prenderam dois servidores, dois auxiliares penitenciá-
rios. Não existe mais aquilo que existia nos governos anteriores. Então 
precisa ser destacado esse trabalho do Murilo. Nós recebemos aqui tam-
bém, Presidente, não poderia deixar de finalizar aqui o pronunciamento, 
agradecendo aqui o convite nos últimos dias do vice-governador Carlos 
Brandão para ingressar nas fileiras do PSDB. Esse convite muito nos 
honra. É o reconhecimento do trabalho que a gente tem desenvolvido 
aqui na Assembleia. Eu aproveito aqui também para agradecer muito, 
do fundo do meu coração, toda a amizade dispensada também pelo Se-
nador Weverton nesse período de construção. Cheguei muito próximo a 
estar filiado novamente ao PDT. Agradeço ao Erlânio, também, presi-
dente do partido. Agradeço ao Weverton pela possibilidade de ter nos 
ajudado nos municípios de Amarante, em que ele sempre foi muito bem 
votado, em Nina Rodrigues que nós temos um partido, também um pre-
feito do PDT, lá dentro, desejo a ele toda a sorte na construção dessa 
candidatura dele, que é extremamente legítima também, mas torço pela 
unidade do grupo, acho que o futuro do grupo é unidade. Eu acho que a 
possibilidade de continuidade das políticas boas que têm sido desenvol-
vidas pelo o governo com o Vice-Governador Carlos Brandão, imedia-
tamente, é um caminho mais curto e que deve nos levar também a en-
tender a importância dessa unidade para todo o grupo capitaneado ainda 
hoje pelo Governador Flávio Dino. E, claro, convidar os outros deputa-
dos a se filiarem também, os deputados hoje com relação com o Vice-
-Governador, Carlos Brandão. Convidar o Deputado Rafael, o Rildo, a 
Deputada Daniella, o Ariston, o Paulo Neto. Não posso já mais esperar 
um tempo: Olha, vamos esperar aqui aonde vai, onde é o melhor local 
para ficar. Nesse momento aqui, sou da opinião que quanto mais a gen-
te retarda essa escolha, mais a gente perde o foco na gestão das políticas 
públicas do Estado do Maranhão. Tenho posição firme, não tenho posi-
ção de meio termo. Sou extremamente grato a tudo que o PDT fez na 
minha caminhada, ao Senador Weverton. Acho uma personalidade polí-
tica do mais alto gabarito, mas estou extremamente feliz pelo convite do 
Vice-Governador, a forma que tenho sido tratado, os convites que têm 
sido feitos para contribuir no programa de governo, caso, de fato, seja 
levado, espero que seja levado a cabo a sua candidatura. E me sinto 
muito honrado por ser valorizado nesse momento. Um momento de 
construção e destaco aqui, nesse momento de construção, o meu apoio 
ao Vice-Governador, Carlos Brandão, muito obrigado.
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I – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O item 1 da pauta ainda está sem Parecer. Eu vou seguir na Ordem Dia e 
caso seja apresentado o Parecer, a gente aprecia o Projeto de Lei ao final 
da conclusão dos trabalhos da Comissão. Projeto de Lei nº 023/2021, 
de autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). O deputado Rildo Amaral 
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei, de 
autoria do Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a Vedação de Quan-
titativo Mínimo para Compra de Materiais de Construção e dá outras 
providências. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 195/2021, 
de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam estão. Aprovado, vai à sanção. 
Projeto de Lei item 5 da pauta. Projeto de Lei nº 196/2021, de autoria do 
Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei 
nº 255/2021, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam estão. Aprovado, 
vai à sanção. Projeto de Lei nº 178, de autoria do Deputado Ciro Neto 
(lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº164, de autoria 
do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei nº 171, de autoria da Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sanção. Projeto de Decreto Legislativo nº 001, de autoria da Depu-
tada Mical Damasceno (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Reque-
rimentos à deliberação do Plenário: Requerimento nº 266, do Deputado 
Wellington do Curso (lê). O requerimento foi indeferido pela Mesa, o 
autor recorreu e tem cinco minutos para fazer o encaminhamento. De-
putado Wellington, V.Exa. está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pre-
sidente, eu tinha pedido ao Bráulio, Diretor da Mesa, que retirasse o 
requerimento da pauta para discutir só na volta do recesso e havia pedi-
do também que verificasse os projetos que foram aprovados ontem dos 
Requerimentos 11 ao 15, todos com parecer favorável da CCJ. Quero 
apresentar na Ordem do Dia de hoje, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Enquanto V.Exa. se pronuncia sobre o requerimento, eu vou pedir à 
Diretoria da Mesa que veja.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Não, 
Presidente, só confirmando que havia pedido para retirar de pauta o 
requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Esse requerimento está retirado de pauta então.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pron-
to, Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Eu submeto à apreciação do Plenário para aprovação dos nomes dos 
parlamentares que comporão a Comissão de Recesso, no período de 18 
de julho a 01 de agosto. Deputado Neto Evangelista, Deputado Ricardo 
Rios, Deputado Marco Aurélio, Deputada Socorro Waquim, Deputado 
Wellington do Curso. Alguém quer se manifestar em contrário? Então, 
fica instituída a Comissão de Recesso, lembrando a todos que o reces-
so é parlamentar, nós não teremos sessão, mas o expediente continua 
normal e as atividades parlamentares continuam plenas. Apenas não 
teremos sessões nesses dias. Senhores deputados, encerramos a Ordem 
do Dia. Faltava apreciar o item I da pauta. A Deputada Mical informou 
aqui que está preparando o seu voto, então nós vamos encerrar a Ordem 
do Dia. Estou vendo o Deputado Duarte acenando. Vou passar a palavra 
ao Deputado, e o projeto fica para a primeira sessão.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA- Senhor Presi-
dente, só uma Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Roberto.
O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA- Eu queria desta-

car aqui a presença do nosso Presidente da Câmara de São Francisco do 
Brejão, nosso Presidente Vereador Francisco Vale, que está aqui, hoje, 
prestigiando essa última sessão nossa. E também, mais uma vez, lamen-
tar que São Francisco do Brejão teve há pouco tempo a morte do nosso 
Prefeito Roney Alencar, que era uma liderança importante do município 
e que, por vontade de Deus, teve que partir. Mas, também, desejar su-
cesso a nossa vice-prefeita que assumiu agora, a Ednalva Brandão, que 
assumiu o município nessa situação, mas que está tendo o total apoio do 
Poder Legislativo lá da Câmara Municipal de São Francisco do Brejão 
para dar continuidade a esse trabalho. Mais uma vez, eu quero destacar 
a presença do nosso Presidente Francisco Vale, que é professor, que 
é uma figura importante no município. Tem um trabalho social e um 
trabalho que sempre foi destacado pela população de São Francisco do 
Brejão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Vereador Presidente Francisco, seja muito bem-vindo à Assembleia. 
Desejo que a cidade de São Francisco do Brejão seja administrada com 
o devido zelo e a relação com o Parlamento seja sempre saudável. Seja 
sempre muito bem-vindo à Assembleia. Deputado Duarte tinha acena-
do. Pois não, Deputado, Vossa Excelência está com a palavra. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor Presi-
dente, o Regimento estabelece 24 horas para a entrega desse parecer. 
Ele não é de forma literal, a informação não é literal contra a contagem 
em horas, minutos e segundos. Então, de ontem para hoje, contabili-
zam-se 24 horas. A interpretação, de fato, adotada, vai ser de que o pra-
zo deveria ser até 11h40, é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conforme eu já disse a Vossa Excelência, é isso. A Deputada Mical, que 
pediu vista, que é prerrogativa dela, ainda não entregou o voto. Falou, 
sentou ao me lado aqui agora, eu perguntei, ainda está sendo preparado. 
Portanto, nós não teremos como concluir a apreciação pela Comissão 
de Educação e, consequentemente, não poderemos apreciar o projeto 
em Plenário. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – A contribuição 
que a Deputada Mical traz ao projeto deve ser bem considerável, porque 
ela, de fato, não consegue entregar nesse momento. Ela, de fato, vai 
precisar de mais uma hora aí para poder entregar esse parecer. É isso, 
Senhor Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
É prerrogativa da Deputada, Deputado Duarte. Ela pode usar o tempo 
que considerar necessário e, certamente, a contribuição que ela vai dar 
é uma contribuição importante, tendo em vista que é uma prerrogativa 
de qualquer um de nós pedir vista de qualquer projeto de lei. É algo 
que está garantido no regimento, então não comporta mais discussão. 
Senhores Deputados, eu vou suspender a Sessão para que parabenize-
mos o Deputado Ricardo Rios que completa aniversário. Reaberta a 
Sessão. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Independen-
te. MDB, PRTB, PMN. Declina? Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. 
Deputado Ciro? Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Deputado 
Vinícius Louro, por onze minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores De-
putados, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje é para parabenizar 
o Vereador Chiquinho Bringel da cidade de Carolina. É um dia me-
morável para a cidade de Carolina, haja vista o trabalho, o empenho 
desse jovem parlamentar que vem mostrando a sensibilidade, a comu-
nicação, a harmonia que ele tem com a população de Carolina. Esses 
meus parabéns vêm justamente, Senhor Presidente, porque esse jovem 
parlamentar Chiquinho Bringel, da cidade de Carolina, entrou com um 
Projeto de Lei nº 01/2021, de 30 de março de 2021. Esse projeto de 
lei foi o primeiro da Câmara Municipal de Carolina a dispor sobre a 
isenção do pagamento de Contribuição de Iluminação Pública – CIP 
aos contribuintes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na 
classe residencial de baixa renda no município de Carolina - Maranhão, 
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enquanto durar o período de calamidade pública e de pandemia. Autor: 
Vereador Chiquinho Bringel, do Democratas. Enfim, parabéns, Chiqui-
nho, pela sua visão política, parabéns pela sua contribuição popular que, 
em um momento de dificuldade e de crise, momento que os brasileiros 
estão passando sem trabalhar, que essa pandemia vem tirar bastantes 
vidas e, principalmente, diminuindo o dinheiro da população, os em-
pregos, os salários, V.Ex.ª entra com um projeto de lei dessa magnitude, 
favorecendo todas as pessoas de baixa renda do município de Carolina. 
Agora, Senhor Presidente, nós temos que chamar a atenção dos outros 
vereadores do estado do Maranhão e, principalmente, de Pedreiras e 
Trizidela do Vale, que têm que entrar com o mesmo projeto tanto nas 
cidades de Pedreira e de Trizidela do Vale, como em outras cidades no 
estado do Maranhão, porque a população é uma só. Nós temos pessoas 
carentes, pessoas necessitadas que estão ali pagando uma taxa de ilumi-
nação pública, às vezes até injusta, pelo seu município, pelo seu bairro, 
pela sua comunidade, porque lá não tem nenhum poste, uma lâmpada. 
Isso aqui é um exemplo para o estado do Maranhão. O Vereador Chiqui-
nho Bringel, a própria vereadora de Pedreiras, Katiane Leite, já se com-
prometeu de pedir que a cidade de Pedreiras seja isentada da taxa de 
iluminação pública, porque é o momento que as pessoas precisam, é o 
momento justo para que essa taxa seja realmente isenta nas cidades e aí 
a gente não ver esses prefeitos como de Pedreiras não tem essa visão de 
ajudar a população. Imaginemos nós ali, cada cidadão pedreirense, cada 
residência da cidade de Pedreiras, Deputado Henrique Lula, pagando 
a taxa de iluminação pública num período como esse. Então é muito 
salutar que também a Câmara Municipal de Pedreiras, Trizidela do Vale 
como em todo o estado do Maranhão toma como base, como exemplo 
a atitude do nobre vereador lá de Carolina Chiquinho Bringel como 
também da Câmara Municipal de Carolina, que foi isentada taxa de ilu-
minação pública daquele município. E a responsabilidade ainda é maior 
do gestor público daquela cidade para sancionar essa lei. Como eu digo, 
não precisava, minha gente, a Câmara Municipal entrar com projeto de 
lei. O próprio município, o Poder Executivo mandar uma mensagem 
governamental para que essas taxas possam ser descontadas nesse pe-
ríodo. Isso realmente é uma visão de um gestor, de uma gestão que se 
preocupa com o seu povo, é diminuir os gastos, diminuir as despesas. 
E isso os municípios têm que fazer no estado do Maranhão. E eu cobro 
aqui a cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale, porque são os municípios 
que compõem ali da onde eu nasci e me criei politicamente, como tem 
outras cidades da região do Médio Mearim. Mas eu chamo a atenção da 
Câmara Municipal de Pedreiras e Trizidela do Vale e, principalmente, 
também, parabenizar a vereadora Katiane Leite, que se sensibilizou e já 
está dando entrada nesse projeto tão importante na cidade de Pedreiras. 
Então, novamente, eu quero aqui parabenizar o amigo Chiquinho Brin-
gel, vereador da cidade de Carolina, que teve a inteligência, sabedoria 
de entrar com esse projeto de isenção de taxa de iluminação pública 
como também a Câmara de Vereadores de Carolina que, através desse 
projeto também corrobora para que ele fosse aprovado nessa Câmara 
e agora ser sancionado pelo prefeito da cidade, beneficiando todo uma 
população. E, dessa forma, nós queremos que a população do Maranhão 
seja beneficiada em cada um dos seus municípios para que seja isenta da 
taxa de iluminação pública. Muito obrigado, Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
MICAL DAMASCENO - Bloco Unidos pelo Maranhão. Quem vai fa-
lar agora é o Deputado Luiz Henrique Lula da Silva por 33 minutos.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Presidenta Mical, senhores deputados, não 
vou usar tanto, não preciso usar tanto tempo. Deputado Vinícius Louro, 
o motivo da minha vinda aqui utilizando o tempo de bloco a que per-
tenço se deve a comunicar essa Casa da minha satisfação de ter sido 
comunicado no dia de ontem que uma das maiores realizações pessoais 
da minha vida e algo que me deixou extremamente feliz, um sentimen-
to de dever cumprido pelos anos de dedicação que tive, a relação que 
tive, com a cidade de Pedreiras, fui comunicado ontem, que receberei o 
Título de Cidadão Pedreirense, quase não sai a palavra pedreirense, des-
culpem, a condição emocional. Me foi auferido pela aquela Câmara de 
Vereadores, em Pedreiras. Eu não sou filho de Pedreiras, ao contrário de 

que muita gente pensa, viu Vinícius, mas eu costumo dizer que sou filho 
de desejo. E filho de desejo, filho natural é. Portanto, no dia 4 de agosto, 
pelo que eu fui informado, serei agraciado, me será dada essa certidão 
de nascimento da cidade que tanto amo, a cidade que vivi durante tanto 
tempo, e vivo, permanentemente, 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado Hen-
rique, se poder depois, eu gostaria de aparteá-lo, Deputado Vinícius 
Louro

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Pois não, Vinícius. A cidade que vivi durante 20 anos da minha vida, 
um terço da minha vida foi vivido em Pedreiras, 50% da minha vida 
adulta, foi vivida em Pedreiras, onde constituí amigos, onde constituí 
parte da minha família, tenho filho de Pedreiras que leva o meu nome, 
uma dedicação de amor a Pedreiras, tenho neto, Gabriel Teixeira, que 
mora em Pedreiras. A minha primeira neta, primogênita neta, nasceu 
em Pedreiras. Tenho amigos, muitos amigos em Pedreiras: João da 
Eletrônica, Manuel Santana, Ricardo Gonçalves, meu amigo e compa-
dre Edivaldo, a minha afilhada Luana. Amigos de muitos anos: Cha-
gas Melo, Daniel Lisboa. E eu, certamente, cometerei aqui o pecado 
de esquecer ou me faltar a memória de algumas pessoas. E farei isso, 
oportunamente, quando assim estiver preparado. Eu hoje apenas venho 
comunicar dessa satisfação, dessa imensa alegria de que esse filho de 
desejo será agora um filho natural, que eu terei a minha certidão de 
nascimento de Pedreiras. Eu sou filho de São Luís, nascido no Monte 
Castelo, criado no Apeadouro, no Rua Barçon. Um lugar também nesse 
imenso planeta, nesse planeta Terra, que eu costumo dizer: naquele pe-
daço de mundo ali me formei como criança, mas aos 21 anos de idade 
fui para Pedreiras e ali constitui boa parte da minha vida profissional, 
mas Pedreiras me deu algo que nunca outro lugar vai poder me dar, 
me deu a minha filiação, em 1989, ao Partido dos Trabalhadores, único 
partido pelo qual milito, ao qual me filiei e pertenço, certamente o par-
tido no qual irei terminar os meus dias. É uma declaração peremptória, 
unilateral, discricionária e pessoal. O PT será o único partido da minha 
vida e esse legado me foi dado pelos companheiros do PT que me de-
ram a filiação quando pedi filiação ao PT numa circunstância inclusive 
pouco comum ao PT naquela época, porque eu era empresário e um 
empresário no PT, na década de 80, não era muito comum. No entanto, 
do mesmo jeito que Pedreiras é a minha cidade, como filho de desejo, 
o PT também é de igual modo partido de desejo. Portanto, fico muito 
feliz e agradeço ao vereador Jotinha, que fez a proposição, à Presiden-
ta Marly Tavares, presidenta daquela casa, a todos os vereadores que 
compõem o Poder Legislativo Pedreirense, que eu tive a honra de, na 
minha primeira viagem como parlamentar, o primeiro lugar que fui foi 
a Pedreiras, entregando ao povo de Pedreiras esse mandato. Naquela 
oportunidade, foi dito a mim que tramitaria, naquela Casa, essa con-
dição de cidadão pedreirense. A minha relação com Pedreiras é uma 
relação política, é uma relação familiar, é uma relação cultural. Eu sou 
também filho de João e sou fundador, junto com Samuel Barreto, com 
Darlan Pereira, com Joaquim Filho e com tantos outros, da Associa-
ção de Poetas e Escritores de Pedreiras. Sou fundador, com João da 
Eletrônica, Manoel Santana, Rita Oliveira, Samuel Barreto, Zezinho e 
tantos outros companheiros, do Projeto Rádio Carcará que o Deputado 
Vinícius tão bem conhece. Fui editor do Jornal Folha da Cidade que, na 
minha condição de jornalista, fiz circular durante dois anos em Pedrei-
ras. Fui também colaborador da Rádio Cultura AM de Pedreiras como 
seu primeiro coordenador jornalista, como editorialista da Rádio Cultu-
ra, com Sônia Regina. Portanto, a minha relação com Pedreiras é uma 
relação de vida e, em nome dessa relação, que eu externo aqui a minha 
gratidão aos vereadores de Pedreiras e externo aqui a minha imensa 
alegria. Deputado Vinícius pediu o aparte.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) – Depu-
tado Henrique, primeiramente, quero lhe agradecer e lhe parabenizar 
pelas suas falas na tribuna da Assembleia Legislativa. Eu, lógico, não 
tenho a vivência, experiência que V. Exa. tem, até mesmo pela idade 
que eu tenho. Mas o seu trabalho, a sua luta, a sua dedicação ainda hoje 
reflete na cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale. Ela ecoa principal-
mente pelas pessoas que V.Exa. citou agora nessa tribuna. São pessoas 
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humildes, são pessoas batalhadoras, são pessoas intelectuais que nós 
temos que fazer referência. Pedreiras é uma cidade que encanta seus 
visitantes, seus turistas, aquelas pessoas ali que vão visitá-la. E quando 
V.Exa. foi à cidade de Pedreiras, V.Exa. sentiu o gosto da água do Rio 
Mearim. E, como V. Exa. colocou aqui, hoje, seus familiares, V. Exa. 
tem familiares hoje que são nascidos na cidade de Pedreiras. O carinho, 
a atenção, o carisma que V. Exa. tem pela cidade de Pedreiras. Sou ami-
go dos seus filhos, na verdade, principalmente do segundo, um rapaz 
bem-criado, um rapaz que eu aprendi a gostar. Mas a cidade de Pedrei-
ras tem esse efeito, que é realmente que tem um ditado popular, que V. 
Exa. sabe, “quem bebeu da água do Rio Mearim ali vai se perdurar, vai 
ficar, vai plantar suas sementes”. E com aprovação dessa grande ho-
menagem que foi feita pela câmara municipal de Pedreiras, nada mais 
justo, hoje, Pedreira reconhece, mais uma vez, pode-se dizer assim, é 
um filho ilustre, o seu filho ilustre. Porque, hoje, Pedreiras tem mais um 
deputado aqui na Assembleia Legislativa, porque, a partir do momento 
com esse título de Cidadão Pedreirense que V. Ex.ª vai receber no dia 
04, aquilo ali ele vai ser apenas um papel, um documento, porque sei 
que no seu semblante, no seio de Pedreiras ela já lhe tinha como filho 
dali pelo trabalho que V. Ex.ª fez, pelas defesas na época para o muni-
cípio, para a população, principalmente para a classe trabalhadora, que 
V. Ex.ª, como disse aqui, há 32 anos está no Partido dos Trabalhadores, 
que é o PT. Eu lembro das lutas de vocês através das rádios, dos jornais 
como foi colocado aí. E vi que, às vezes, vamos dizer assim, o tempo 
planta e hoje eu estar aqui com V. Ex.ª na Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão, vendo o seu trabalho também, conversando sempre 
com V. Ex.ª, às vezes, ali quando V. Ex.ª foi no nosso gabinete pedindo 
até orientação. E para gente é uma satisfação de honra, de alegria esta-
rem aqui, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, hoje, dois 
deputados que representam a cidade de Pedreiras. Parabéns. Continue 
sempre com esse seu trabalho, com essa luta de forma honesta, de forma 
junto com os companheiros que V. Ex.ª tem dentro do seu partido, vi-
sando o bem comum de uma sociedade, de um povo, que é o povo mais 
humilde, que é a classe trabalhadora. Parabéns, Deputado Henrique!

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE DA SILVA – De-
putado Vinícius, muito obrigado pelas generosas palavras. De fato, 
quando cheguei aqui, o primeiro gabinete que visitei foi de V. Ex.ª e 
por coincidência os desígnios do destino é em frente ao que eu ocupo, 
o que o PT sempre ocupou nesta Casa. Aquele gabinete foi da Deputa-
da Helena Heluy, que é uma inspiração para nós do PT, de retidão, de 
inspiração de luta, uma inspiração de vida, uma inspiração parlamentar. 
Aquele gabinete também eu servi como chefe de gabinete do Deputado 
Zé Carlos, que fez uma grande passagem por essa Assembleia, até ir 
para o momento seguinte para a Câmara Federal, fui chefe de gabinete 
do Deputado Zé Carlos. E muito me honra poder ter contribuído com 
aquele mandato do Deputado Zé Carlos e do mandato seguinte durante 
um período de Deputado Federal porque entendo que é mais um grande 
quadro do PT que prestou relevantes serviços ao povo do Maranhão, 
seja na Assembleia Legislativa do Estado, seja no plano estadual. Quis 
o destino que no momento seguinte esse mesmo gabinete em frente ao 
seu gabinete fosse ocupado pelo Deputado Inácio e quis o destino, de 
maneira definitiva, que eu, ao assumir a condição de parlamentar com a 
ausência do Deputado Zé Inácio, que também faz um trabalho inques-
tionável pela sua segunda experiência aqui, honrando aquela estrela de 
cinco pontas, honrando a pauta do povo trabalhador do Maranhão, dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, quis o destino que eu também pudes-
se ocupar aquele mesmo espaço. E estivesse aqui na Assembleia Le-
gislativa do Maranhão para também dar a minha contribuição ao povo 
do Maranhão, ao povo que a quem a gente deve ter sempre o objetivo 
nosso tem que ser sempre esse. Eu também externei o meu desejo, que, 
naquele momento, naquele dia 4, que você esteja em casa, para poder 
estar comigo lá, que independente das nossas diferenças políticas que 
temos, não as negamos, mas acima de tudo, são dois filhos de Pedrei-
ras, que estão aqui honrando as tradições de tantos outros antes de nós. 
Josélio, Cleber, Carlos Melo, Graça Melo, tantos outros, que por aqui 
passaram. Eu também, agradeço ao Presidente Othelino, ainda que na 
ausência que ele teve que ir ao gabinete para fazer reuniões ordiná-

rias da Casa, e eu convidei , e ele, prontamente, se dispôs a nesse dia 
também, Deputado Vinícius, junto com V. Ex.ª, também estar lá, e nós 
iremos, portanto, a Casa estará representada pelo seu representante má-
ximo, nessa solenidade. Nós faremos uma grande recepção ao nosso 
Presidente, e ele ficará muito feliz de estar na nossa cidade. Eu sou, por-
tanto, um cidadão de dupla municipalidade, filho de São Luís, mas com 
o amor imensurável por aquele torrão de João. Portanto, como eu disse, 
Presidente Mical, eu não iria tomar todo o tempo. Eu acho que isso dito, 
eu me sinto leve, e preciso comunicar ao povo do Maranhão, porque 
essa é a última Sessão, desse primeiro semestre, compartilhar a alegria 
que sinto, de ter sido lembrado pelos meus conterrâneos, pelos serviços 
que presto, pelo o amor que tenho, e por tudo que posso dar nesse Par-
lamento, como em toda a minha vida, onde quer que esteja, a Pedreiras, 
a São Luís, ao estado do Maranhão. Muito obrigado, Presidente Mical. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
MICAL DAMASCENO - Deputado Wellington do Curso vai falar? 
Deputado César Pires? Então, nada mais havendo a tratar, declaro en-
cerrada a presente Sessão.

Ata da Trigésima Primeira Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia treze de julho de dois mil e vinte 
e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio 
Macedo, Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington 
do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, 
Glalbert Cutrim e Paulo Neto. O Presidente declarou aberta a Sessão, em 
nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do 
texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a 
palavra aos (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Luís Henrique Lula da 
Silva, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Marcos Caldas, Rafael 
Leitoa, Duarte Júnior, Doutor Yglésio, Wellington do Curso. Esgotado 
o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente 
anunciou, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto 
de Lei Complementar nº 007/2021, de autoria do Poder Judiciário, 
que altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 
1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Ma-
ranhão). Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJC), este projeto foi aprovado e encaminhado à sanção 
governamental. Em redação final, único turno, foi aprovado na forma 
do Parecer nº 538/2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, em redação final, o Projeto de Lei nº 638/2019, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a distinção e acomo-
dação apropriada de animais doméstico nos processos de reintegração 
de posse e de demolição de imóveis. O Projeto de Lei em tela foi en-
caminhado à sanção governamental. Com parecer favorável da CCJC 
e da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, foi 
aprovado em primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto 
de Lei n° 319/2021, de autoria do Poder Executivo, que institui, no 
âmbito da política educacional “Escola Digna”, o Prêmio Escola Digna 
e o Bolsa Auxílio Educacional (BAE). Em único turno, o Presidente 
anunciou o Projeto de Lei nº 215/2021, também de autoria do Poder 
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Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentária de 2022, com parecer favorável da Comissão de 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Encaminhado à votação 
pelos Deputados Wellington do Curso e Antônio Pereira, este projeto 
foi aprovado, registrando-se a abstenção do Deputado César Pires. Em 
primeiro e segundo turnos, regime de urgência foram aprovados e en-
caminhados à sanção governamental: Projeto de Lei nº 649/2019, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre direito de 
acesso do candidato aos motivos de sua reprovação em exames psico-
lógicos (psicotécnico) em concurso público no Estado do Maranhão; 
Projeto de Lei nº 619/2019, de mesma autoria, que dispõe sobre a di-
vulgação dos pacientes em fila de espera que aguardam por consultas 
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e 
outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e 
de instituições conveniadas prestadoras de serviços ao Sistema Único 
de Saúde - SUS. Ambos com parecer favorável da CCJC; Projeto de 
Lei nº 252/2021, ainda de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
que institui a Política de Segurança e Saúde no Trabalho dos Agentes 
de Segurança Pública do Estado do Maranhão, com parecer favorável 
da CCJC e da Comissão de Saúde. Em único turno, foi rejeitado o Pa-
recer nº 541/2021, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 
contrário ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/20, de autoria da De-
putada Mical Damasceno, que autoriza a Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Maranhão a constituir Comissão Especial para atender 
o disposto na Resolução Legislativa nº 957/2019. Tendo o Projeto de 
Decreto retornado para tramitação. Na sequência o Plenário aprovou os 
Requerimentos nºs: 266, 272, 273, 275, 276 e 278/2021, todos de auto-
ria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que sejam votados em 
regime de urgência em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada logo 
após a presente sessão os Projetos de Lei nos: 637 e 640/2019; 260/2020; 
084 e 188/2021, todos de sua autoria. Os citados requerimentos foram 
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão. Por fim, foi submetido à 
deliberação da Mesa, que deferiu o Requerimento nº 269/2021, de auto-
ria do Deputado Doutor Yglésio, ao Secretário Municipal de Saúde da 
Prefeitura de São Luís, Senhor Joel Nunes Júnior, solicitando a apresen-
tação de planilha quantitativa das pessoas vacinadas com imunizantes 
protetivos para Covid – 19, contendo valores absolutos e percentuais, 
para fins de acompanhamento em visita do relevante interesse público 
que envolve a matéria. Nesta oportunidade a sessão foi suspensa para 
que a Comissão de Educação emitisse o Parecer sobre o Projeto de Lei 
n° 08/2020, do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a proibição de 
venda de materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas insti-
tuições da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio, superior 
e de pós-graduação, exclusivamente em um único estabelecimento, no 
âmbito do Estado do Maranhão. com pareceres favoráveis das comis-
sões de CCJC e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias. Reabertos os trabalhos, o Presidente anunciou que concedeu 
vista à Deputada Mical Damasceno por 24 horas. No tempo destinado 
aos Partidos ou Blocos o Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Pa-
ramentar Democrático e a Deputada Professora Socorro Waquim falou 
pelo Bloco Parlamentar Independente. Nada mais havendo a tratar, a 
sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio 
Manuel Beckman, em São Luís, 13 de julho de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho 
Segunda Secretária 

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 13 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2021, NA SALA 
DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ADELMO SOARES-  PRESIDENTE                   
CIRO NETO          
DOUTOR YGLÉSIO
NETO EVANGELISTA 
RAFAEL LEITOA
WENDELL LAGES                                      
                                                                                                                                       
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 586 /2021 – Emitido à PROJETO DE LEI 

COMPLEMENTAR Nº 007/2021, que Altera a Lei Complementar 
Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Orga-
nização Judiciárias do Estado do Maranhão) e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 536 /2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
300/2021, que Institui a Política de Redução das Emissões de Gases 
de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Flo-
restal, da Conservação dos Estoques de Carbono Florestal, do Manejo 
Sustentável de Florestas e do Aumento de Estoques de Carbono Flo-
restal (REDD+), da Gestão dos Ativos Ambientais e do Pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA) do Estado do Maranhão, denominada Sis-
tema Jurisdicional de REDD+ e PSA, e altera a Lei Estadual nº 11.000, 
de 02 de abril de 2019, para ampliar o escopo de atuação da Maranhão 
Parcerias – MAPA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 568/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 079/2021, que insere a cobertura de vacina contra o 
Covid-19, como obrigação dos planos e seguro privados de Assistência 
à Saúde no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA:DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do relator.

PARECER Nº 576 2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
269/2021, que “Altera o parágrafo 1° e acrescenta o parágrafo 4°, no 
art. 4°, da Lei n° 11.325 de 18 de agosto de 2020.

AUTORIA:  Deputada MICAL DAMASCENO 
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

  PARECER Nº 545/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
274/2021, que institui normas para o atendimento pelo Sistema Único 
de Saúde - SUS de mulheres vítimas de violência e dá outras providên-
cias.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 561/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
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296/2020, que assegura à Pessoa afetada por Nefropatia Grave de Na-
tureza Crônica Equiparação a Deficiente Físico para fins de Benefícios.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 585/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
218/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade de que seja assegurado o 
direito a acompanhante para Pessoa com Deficiência durante período 
de internação, mesmo em tempos de Calamidade Pública e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputado ANDREIA REZENDE
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 584/2021 – Emitido ao   PROJETO DE LEI 
ORDINÁRIA Nº 271/2021, que classifica o doente renal crônico como 
pessoa com deficiência, para fins de fruição de direitos assegurados na 
Constituição do Estado do Maranhão e dá outras providências

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 486/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
156/2021, que visa proibir a veiculação de publicidade de cunho misó-
gino, sexista ou estimuladora de qualquer tipo de agressão ou violência 
sexual contra a mulher no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do relator.

PARECER Nº 472/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
246/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade da verificação do nível 
da dosagem de vitamina “D” nos exames de rotina realizados nas ins-
tituições públicas de saúde do Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAUJO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 534/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
236/2021, que institui e regulamenta a rotulagem de alimentos gordu-
rosos e industrializados. 

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO 
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 514/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
125/2021, que “Determina a observância do princípio da acessibilidade 
em campanhas publicitárias sobre a pandemia do Novo Coronavírus, na 
forma que menciona”.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 518/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
268/2021, que “Institui a jornada de trabalho especial no âmbito da Se-
cretaria de Saúde, e adota outras providências”.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO

DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 
do Relator.

PARECER Nº 519/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
275/2021, que institui o Programa Estadual Maranhense Afroempreen-
dedor, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 442/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
173/2021, que  dispõe sobre a obrigatoriedade disponibilizar informa-
ção sobre a prática da alienação parental no âmbito do Estado do Ma-
ranhão  

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 407/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
110/2021, que Dispõe sobre a garantia de prioridade nos tramites pro-
cedimentais das ações judiciais cíveis, criminais e administrativos aos 
crimes de estupro e feminicídio no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 399/2021– Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
224/2021, dispõe sobre remissão, em caráter excepcional, do Imposto 
sobre s Propriedade de Veículos Automotores - IPVA referente ao exer-
cício de 2021 nas hipóteses especificadas e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 391/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
230/2021, que dispõe sobre a criação do Programa de Vacinação Itine-
rante, para a população em situação de rua contra a Covid-19, como 
parte da execução do Plano Estadual de Imunização no âmbito do Es-
tado do Maranhão”.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 425/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
077/2021, que concede atendimento prioritário às pessoas em tratamen-
to oncológico nos estabelecimentos que especifica e dá outras provi-
dências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 428/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
210/2021, que dispõe sobre a oferta de bolsas de estudo para estudantes 
com TEA -Transtorno de espectro autista na rede de ensino privada e 
nas associações de ensino no Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUEREDO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator

PARECER Nº 469/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
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243/2021, que dispõe sobre a doação e a reutilização de gêneros alimen-
tícios e excedentes de alimentos no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 481/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
244/2021, que institui a Política Estadual de Saúde Mental para os Inte-
grantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiros Militares, Secreta-
ria de Segurança Pública e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 520/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
276/2021, que “Incorpora rodovia municipal a malha rodoviária esta-
dual na forma que especifica”.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 524/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
283/2021, que institui normas protetivas ao consumidor, associadas ao 
direito à informação e regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos 
nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito.

AUTORIA: Deputado DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator

PARECER Nº 577/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
305/2021, que Institui a Semana de Orientação, Prevenção e Combate a 
Dependência Tecnológica, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputada ANA DO GÁS
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 560/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
175/2021, que dispõe sobre a criação de cadastro para utilização de 
equipamento de monitoração eletrônica pelo agressor nas garantias de 
efetividade das medidas protetivas de urgência.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 583/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
322/2021, que dispõe sobre a proibição do uso de veículos de tração 
animal em área urbana e a sua substituição por veículo de propulsão 
humana no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 578/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
313/2021, que Institui a Política Estadual de Proteção dos Direitos da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - PEPTEA, e estabelece 
diretrizes para sua consecução. 

AUTORIA: Deputado ARISTON
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 579/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 312/2021, que Assegura prioridade a crianças e adolescentes com 
transtorno de espectro autista (TEA), transtorno de déficit de atenção 
(TDAH) e altas habilidades para matrícula em escolas públicas próximo 
a sua residência.

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUERDO 
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 582/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
302/2021, que determina a construção e implementação de caminhos de 
acesso para cadeirantes nas praias do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO 
RELATORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator, nos termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor 
Deputado Neto Evangelista.

PARECER Nº 571/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
337/2021, que Institui a Semana Estadual do Incentivo ao Ciclismo no 
Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO pela PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.

PARECER Nº 574/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 
342/2021, que Institui o Dia do Motociclista, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 28 de junho.

AUTORIA: Deputado CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 562/2021 – Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Policial Militar Antônio Ricardo 
Mendes Rabelo

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 572/2021– Emitido ao PROJETO DE RESO-
LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 025/2021, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à Professora Doutora Filomena 
Regina Barbosa Gomes Galas, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBIE
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 573/2021– Emitido ao PROJETO DE DE RE-
SOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/2021, que Concede a Medalha 
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Eduardo Salim 
Braide.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADOO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

PARECER Nº 566/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 046/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, que manifesta extensa admi-
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ração ao Soldado da PMMA Antônio Ricardo Mendes Rabelo, lotado 
no 33° BPM de Colinas, pela atitude de coragem, de forma heroica, não 
mediu esforço em arriscar sua própria vida para salvar um casal que se 
envolveu em um grave acidente MA-270.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relato

PARECER Nº 567/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 045/2021 
– PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, que manifesta extensa ad-
miração ao Sindicato dos Profissionais da Educação e Servidores Mu-
nicipais de Peri Mirim (SINDPROESPEM), através de seu presidente 
Nilson França Oliveira, e do vice-presidente Lourival Diniz Ribeiro, em 
respeito ao Ato público realizado buscando a valorização dos professo-
res e dos servidores público do município de PeriMirim.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.     

PARECER Nº 565/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 047/2021 – 
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, ao Município de BREJO – MA, 
pela comemoração do aniversário dos 151 anos de emancipação políti-
ca, a ser comemorado no dia 11 de julho de  2021.

AUTORIA: Deputado MARCOS CALDAS
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.      

PARECER Nº 567/2021 – Emitido à MOÇÃO Nº 048/2021 – 
PROPÕE MOÇÃO DE APLAUSOS, manifestando extensa admira-
ção ao 32º Aniversário da Guarda Municipal de São Luís, na pessoa do 
Secretário Marcos Affonso.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator.      

PARECER Nº 563/2021 Emitido ao VETO TOTAL aposto ao 
PROJETO DE LEI Nº 027/2021, que estabelece as diretrizes para a 
Campanha Estadual de Vacinação da COVID-19 e dá outras providên-
cias

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto 

Total, nos termos do voto do Relator.
    
PARECER Nº 564/2021 Emitido ao VETO TOTAL aposto ao 

PROJETO DE LEI Nº 330/2021, que reconhece a prestação dos ser-
viços de atividade física e exercícios físicos como essenciais, no Estado 
do Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RAFAEL LEITOA
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: Por maioria , pela MANUTENÇÃO do Veto Total, 

nos termos do voto do Relator, contra o voto dos Senhores Deputados 
Doutor Yglésio e Neto Evangelista, com a abstenção do Senhor De-
putado Rafael Leitoa.

PARECER Nº 569/2021 Emitido ao VETO TOTAL aposto ao 
PROJETO DE LEI Nº 226/2019, que Proíbe a cobrança de “taxa de 
conveniência” por sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel na com-
pra de ingressos em geral, como shows, peças de teatros, cinemas e 
outros similares, feita pela internet, no âmbito do Estado do Maranhão, 
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado CIRO NETO

DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto To-
tal, nos termos do voto do Relator, contra o voto dos Senhores De-
putados Doutor Yglésio e Neto Evangelista. 

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 14 de julho de 2021.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

.  

       P O R T A R I A   N º 027/2021

O DIRETOR  DE RECURSOS HUMANOS DA  ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED nº 
00119/2021-AL.,

R E S O L V E:

CONCEDER ao servidor CARLOS ALBERTO RABELO BRI-
TO, matrícula nº 001636 deste Poder, 90 (noventa) dias de Licença-
-Prêmio, referente ao quinquênio 1979/1984, nos termos do Art. 145 
da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado 
do Maranhão), devendo ser considerada a partir do dia 01 de julho do 
ano em curso.

DÊ-SE CÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 14 de julho de 2021.

Luana Sabóia Almeida Loureiro
Diretora Adjunta de Recursos Humanos

Ofício nº 044/2021 – GP

Pindaré-Mirim (MA), 13 de maio de 2021.

Excelentíssimo Senhor, 
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

Assunto: Aprovação do Decreto Municipal nº 26, de 08 de abril 
de 2021, que declarou situação de Calamidade Pública no Município de 
Pindaré-Mirim (MA).

Senhor Presidente,

Considerando a necessidade premente de envidar esforços para 
evitar a propagação do Coronavírus (SARS-Cov-2), se fez necessário 
promulgar o Decreto Municipal nº 26, de 08 de abril de 2021, que de-
clarou situação de Calamidade Pública no Município de Pindaré-Mirim 
(MA), em virtude do aumento do número de casos confirmados de in-
fecções pelo vírus Coronavírus (SARS-Cov-2), em âmbito municipal.

Outrossim, vale ressaltar que o decreto supramencionado foi de-
vidamente aprovado pela Câmara de Vereadores do Município de Pin-
daré-Mirim (MA), no dia 07 de maio de 2021.

Ademais, além do Decreto Municipal, acompanha o presente 
Ofício o Relatório Municipal do Comitê de Enfrentamento ao Corona-
vírus (Covid19).

Deste modo, vimos perante Vossa Excelência requerer a aprova-
ção do Decreto Municipal nº 26, de 08 de abril de 2021, por esta Casa 
Legislativa, para que surta os efeitos legais.

Por fim, aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Exce-
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lência os protestos de profundo respeito e consideração.

Atenciosamente,

Alexandre Colares Bezerra Júnior
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 26, DE 08 DE ABRIL DE 2021.

Declara situação de Calamidade 
Pública no Município de Pindaré-Mirim 
(MA), em virtude do aumento do número 
de casos confirmados de infecções pelo 
vírus Coronavírus (SARS-Cov-2), em 
âmbito municipal e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE PINDARÉ-MIRIM (MA), 
Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições, e

CONSIDERANDO a classificação pela Organização Mundial, 
no dia de 11 de março de 2020, como pandemia do Coronavírus (SAR-
S-Cov-2);

CONSIDERANDO que a situação demanda o emprego urgente 
de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde 
pública, a fim de evitar a disseminação da doença no Município de Pin-
daré-Mirim (MA); 

CONSIDERANDO o pedido da Organização Mundial de Saúde 
para que países redobrem o comprometimento contra a pandemia do 
Coronavírus (SARS-Cov-2);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, 
do Ministério da Saúde, que dispõe sobre Declaração de Emergência 
em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência 
da infecção humana pelo Coronavírus (SARS-Cov-2), especialmente 
a obrigação de articulação dos gestores do SUS como competência do 
Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública;

CONSIDERANDO a edição pela União Federal da Lei nº 13.979 
de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfren-
tamento da emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do Coronavírus (SARS-Cov-2); 

CONSIDERANDO o Plano de Contingência elaborado pelo Mu-
nicípio de Pindaré-Mirim (MA);

CONSIDERANDO a edição pelo Governo do Estado do Mara-
nhão do Decreto nº 35.672 de 19 de março de 2020, que decreta si-
tuação de calamidade em todo o território do Estado do Maranhão, 
para fins de prevenção e enfrentamento ao vírus H1N1 e à COVID-19 
(Doença Infecciosa Viral – COBRADE 1.5.1.1.0), bem como para pres-
tação de socorro e assistência humanitária à população dos municípios 
maranhenses atingidos por Chuvas Intensas (COBRADE 1.3.2.1.4), lis-
tados em Anexo Único e conforme Instrução Normativa n.º 02, de 20 de 
dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional;

CONSIDERANDO o Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março 
de 2020, que reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade públi-
ca, nos termos da solicitação do Presidente da República encaminhada 
por meio da Mensagem nº 93, de 18 de março de 2020;

CONSIDERANDO o excesso de casos de infecção pelo Corona-
vírus e vários casos suspeitos no território deste Município;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos 
entes federativos, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e acessos 
universais e igualitários às ações e serviços para sua proteção e recupe-
ração, na forma do artigo 196 da Constituição da República de 1988;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 23 
estabelece como competência comum da União, Estados e Municípios 
cuidar da saúde (inciso II), competindo aos mesmos entes legislar con-
correntemente sobre a defesa da saúde (art. 24, inciso XII).

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 30, 

inciso II, confere aos Municípios à competência suplementar a legisla-
ção federal e estadual no que couber;

CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos vi-
vendo, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no senti-
do de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde 
da população; 

CONSIDERANDO a necessidade premente de envidar esforços 
para evitar a propagação do Coronavírus (SARS-Cov-2);

CONSIDERANDO a nova onda de infecções, cumulada com as 
novas variantes do Coronavírus (SARS-Cov-2), que tem afetado consi-
deravelmente a população pindareense.

DECRETA:

Art. 1º. O Município de Pindaré-Mirim (MA), no exercício de 
sua competência suplementar, decreta situação de calamidade pública, 
em todo o território municipal, para fins de prevenção e enfrentamento 
ao Coronavírus (SARS-Cov-2).

Art. 2º. Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas natu-
rais e jurídicas, hipóteses em que será garantido o pagamento posterior 
de justa indenização, nos termos do art. 5º, inciso XXV, da Constitui-
ção Federal, do art. 15, inciso XIII, da Lei Federal n.º 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e do art. 3º, inciso VII da Lei n.º 13.979, de 6 de 
fevereiro de 2020;

Art. 3º. Fica autorizada dispensa a licitação para aquisição de 
bens e serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao en-
frentamento da calamidade pública decorrente do Coronavírus (SAR-
S-Cov-2), nos termos do art. 24, inciso IV da Lei n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, e do art. 4º da Lei Federal n.º 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020;

§ 1º. A dispensa de licitação a que se refere o caput do artigo 
3º é temporária e aplica-se apenas enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública, conforme §1º do art. 4, da Lei Federal n.º 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020;

§ 2º. Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro 
neste decreto serão imediatamente disponibilizadas em sítio oficial 
específico na rede mundial de computadores (internet), contendo, no 
que couber, além das informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 
12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do contratado, o número 
de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o valor 
e o respectivo processo de contratação ou aquisição.

§ 3º. Excepcionalmente, será possível a contratação de fornecedora 
de bens, serviços e insumos de empresas que estejam com inidoneidade 
declarada ou com o direito de participar de licitação ou contratar com o 
Poder Público suspenso, quando se tratar, comprovadamente, de única 
fornecedora do bem ou serviço a ser adquirido

§ 4º. Na hipótese de dispensa de licitação de que trata o caput do 
artigo 3º, quando se tratar de compra ou contratação por mais de um 
órgão ou entidade, o sistema de registro de preços, de que trata o inciso 
II do caput do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, poderá 
ser utilizado.          

§ 5º. Na hipótese de inexistência de regulamento específico, 
poderá ser aplicado o regulamento federal sobre registro de preços.        

§ 6º. O órgão ou entidade gerenciador da compra estabelecerá 
prazo, contado da data de divulgação da intenção de registro de preço, 
entre dois e quatro dias úteis, para que outros órgãos e entidades 
manifestem interesse em participar do sistema de registro de preços nos 
termos do disposto no § 4º e no § 5º.

Art. 4º. A aquisição de bens e a contratação de serviços a que 
se refere o art. 3º não se restringe a equipamentos novos, desde que o 
fornecedor se responsabilize pelas plenas condições de uso e funciona-
mento do bem adquirido.           

Art. 5º. Nas dispensas de licitação decorrentes do disposto neste 
decreto, presumem-se atendidas as condições de: 

I - ocorrência de situação de emergência;    
II - necessidade de pronto atendimento da situação de emergên-

cia;
III - existência de risco a segurança de pessoas, obras, prestação 

de serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares; e          
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IV - limitação da contratação à parcela necessária ao atendimento 

da situação de emergência em saúde pública.

Art. 6º. Para as contratações de bens, serviços e insumos necessá-
rios ao enfrentamento da calamidade de que trata este decreto, não será 
exigida a elaboração de estudos preliminares quando se tratar de bens 
e serviços comuns.

Art. 7º. O Gerenciamento de Riscos da contratação somente será 
exigível durante a gestão do contrato.          

Art. 8º. Nas contratações para aquisição de bens, serviços e insu-
mos necessários ao enfrentamento da calamidade que trata este decreto, 
será admitida a apresentação de termo de referência simplificado ou de 
projeto básico simplificado.          

§ 1º. O termo de referência simplificado ou o projeto básico 
simplificado a que se refere o caput conterá:

I - declaração do objeto;
II - fundamentação simplificada da contratação;          
III - descrição resumida da solução apresentada;
IV - requisitos da contratação;           
V - critérios de medição e pagamento;
VI - estimativas dos preços obtidos por meio de, no mínimo, um 

dos seguintes parâmetros:             
a) Portal de Compras do Governo Federal;             
b) pesquisa publicada em mídia especializada;
c) sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo;             
d) contratações similares de outros entes públicos; 
e) pesquisa realizada com os potenciais fornecedores; e          
VII - adequação orçamentária.
§ 2º. Excepcionalmente, mediante justificativa da autoridade 

competente, será dispensada a estimativa de preços de que trata o inciso 
VI do caput.          

§ 3º. Os preços obtidos a partir da estimativa de que trata o inciso 
VI do caput não impedem a contratação pelo Poder Público por valores 
superiores decorrentes de oscilações ocasionadas pela variação de 
preços, hipótese em que deverá haver justificativa nos autos.          

Art. 9º. Na hipótese de haver restrição de fornecedores ou pres-
tadores de serviço, a autoridade competente, excepcionalmente e me-
diante justificativa, poderá dispensar a apresentação de documentação 
relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou, ainda, o cumprimento 
de um ou mais requisitos de habilitação, ressalvados a exigência de 
apresentação de prova de regularidade relativa à Seguridade Social e 
o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do caput do art. 7º da 
Constituição.

Art. 10. Nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico 
ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos 
necessários ao enfrentamento da calamidade de que trata este decreto, 
os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade;

§ 1º. Quando o prazo original de que trata o caput for número 
ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.        

§ 2º. Os recursos dos procedimentos licitatórios somente terão 
efeito devolutivo.         

§ 3º. Fica dispensada a realização de audiência pública a que 
se refere o art. 39 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, para as 
licitações de que trata o caput.          

Art. 11. Os contratos regidos por este decreto terão prazo de du-
ração de até seis meses e poderão ser prorrogados por períodos suces-
sivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da 
situação de emergência de saúde pública.

Art. 12. As determinações impostas pelo presente Decreto serão 
temporárias e durarão até a expressa revogação das mesmas ou até ulte-
rior alteração de seus termos, mediante novos Decretos.

Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito de Pindaré-Mirim (MA), 08 de abril de 
2021. 

Alexandre Colares Bezerra Júnior
Prefeito Municipal
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