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MENSAGEM Nº 074/2021
São Luís, 16 de Julho de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que inclui 
dispositivo à Lei nº 10.467, de 7 de junho de 2016, que dispõe sobre os 
produtos que compõem a cesta básica no âmbito do Estado.

O direito à saúde é um direito social fundamental previsto pela 
Constituição da República, nos artigos 6º e 196, devendo o Estado ga-
ranti-lo mediante o provimento de políticas públicas sociais e econômi-
cas que possibilitem o acesso universal e igualitário às ações e serviços 
voltados à sua promoção, proteção e recuperação, e à redução dos riscos 
de doenças e outros agravos. 

Contexto em que se destaca que a Organização das Nações Uni-
das (ONU) reconheceu, em 2014, o direito à higiene menstrual como 
uma questão de saúde pública e direitos humanos, tratando-se de um 
desdobramento da meta 6.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável da Organização das Nações Unidas.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), por sua 
vez, lançou, no ano de 2021, o Relatório “Pobreza Menstrual no Brasil: 
desigualdades e violações de direitos”, que revela a pobreza menstrual 
enquanto um fenômeno “complexo, multidimensional e transdiscipli-
nar”, que atinge mulheres, dentre outros fatores, pela ausência de aces-
so a produtos adequados para o cuidado da higiene menstrual. 

Isso afeta tanto o bem-estar quanto o desenvolvimento socioeco-
nômico desses indivíduos, impactando sobremaneira adolescentes, vez 
que a pobreza menstrual se apresenta como fator propulsor do aumento 
do absenteísmo e da taxa de exclusão escolar. 

Quanto a este último ponto, cumpre informar que o art. 227 da 
Carta Magna prescreve o dever conjunto da família, da sociedade e 
do Estado de assegurar ao adolescente e ao jovem, o direito “à vida, 
à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária”. 

E a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, delimita, no art. 4º, inciso VIII, 
o dever do Estado de garantir o “atendimento ao educando, em todas 
as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares 
de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à 
saúde”.

Nessas circunstâncias, o Projeto de Lei em apreço inclui disposi-
tivo à Lei nº 10.467, de 7 de junho de 2016, para que o absorvente higiê-
nico passe a compor a cesta básica do Estado do Maranhão, como forma 
de contribuir para a promoção da saúde e atenção à higiene íntima.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, 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° 370 / 2021

Inclui dispositivos à Lei nº 10.467, 
de 7 de junho de 2016, que dispõe sobre 
os produtos que compõem a cesta básica 
no âmbito do Estado.

Art. 1º Fica incluído o inciso XXVII ao art. 2º da Lei nº 10.467, 
de 7 de junho de 2016, com a seguinte redação:

“Art. 2º (...)

(...)
XXVII – absorvente higiênico feminino.” (NR).
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029 /2021

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

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

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

de junho de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL 

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 19.07.2021
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MOÇÃO Nº 050/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração ao José Washington Luiz de Oliveira, parabenizando 
por assumir presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

O conselheiro José Washington Luiz de Oliveira assumirá a pre-
sidência no dia 21 de julho do Tribunal de Contas do Estado do Mara-
nhão.

O ex vice-governador do Maranhão pelo PT, que ingressou na 
Corte de Contas em 2014, ano no qual encerrou-se a administração de 
Roseana Sarney (MDB), terá o nome referendado em uma eleição que 
acontecerá de forma consensual, inclusive para os cargos de vice-presi-
dente; corregedor; e ouvidor.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 051/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Raimundo Nonato de Carvalho Lago Jr, parabenizan-
do pelos relevantes serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado 
do Maranhão.

O conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Jr presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, preste a completar 
75 anos, abdicou do cargo em favor do vice-presidente da casa, conse-
lheiro Washington Luís de Oliveira que vai assumir a presidência do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Foi responsável pelo primeiro concurso público da história do 
TCE maranhense, Nonato Lago ocupou por cinco vezes a presidência 
da corte. Diante disso, conselheiro Nonato Lago conduziu o TCE mara-
nhense no contexto da pandemia do coronavírus, garantindo que a corte 
não sofresse nenhum tipo de prejuízo em suas rotinas de fiscalização e 
apreciação das contas públicas.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Rai-
mundo Nonato de Carvalho Lago Jr, parabenizando pelos relevantes 
serviços prestados ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, com 
grandiosidade na sociedade Ludovicense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 2753/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Ma-
rília Gonçalves, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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;
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IV - Do aprendizado contínuo desde a infância como fator valio-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2754/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Pedro do Rosário, Toca Serra, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do an-
teprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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. 
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III - Projeto de vida: atividades e/ou disciplinas desenvolvidas 

nas escolas que discutam quais são as aspirações dos alunos para o fu-
turo e quais são as principais possibilidades acadêmicas e profissionais 
disponíveis para após a conclusão do ensino básico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gadas as disposições em contrário.

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

  
INDICAÇÃO Nº 2755/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Peri Mirim, Heliezer do Povo, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do an-
teprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

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

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

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

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

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a 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 2787/2021

Senhor Presidente,

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 Serrano do Maranhão, Val 
Cunha, 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
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a 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 2788/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Sítio Novo, Antonio Coelho, so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do ante-
projeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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.
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INDICAÇÃO Nº 2789/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Sóter, Josa, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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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 2790/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Beto Re-
gis, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2791/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Peteca, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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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 2792/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Mecinho, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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desenvolvimento cidadão do estudante;

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

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

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

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre 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 2793/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Brejão, Ronei 
Alencar, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2794/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Adelbarto, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Po-
lítica 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-
mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).
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§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 2795/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Marcio 
Pontes, 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
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a 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 2796/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Maranhão, 
Kléber Tratorzão, 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 
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das atividades educacionais no modelo online, reuniões com pais de 
alunos por videoconferência, e um contato mais próximo da comunida-
de escolar no ambiente digital. 

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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.
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  INDICAÇÃO Nº 2797/2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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-
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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 2798/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, João Igor, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

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

Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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;
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XII - Promover ações que estimulem a participação dos alunos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 2799/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Dino Penha, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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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 2800/2021

Senhor Presidente,

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 Benedito do Rio Preto, 
Wallas Rocha, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Po-
lítica 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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desenvolvimento cidadão do estudante;

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

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

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

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre 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 2801/2021

Senhor 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 Professora Joana Batista Dias, situada no Município de 
Cururupu, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2802/2021

Senhor 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 Marques Miranda, situada no Município de Cururupu, no 
programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2803/2021

Senhor 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 Gervásio Protásio dos Santos, situada no Município de Cururu-
pu, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2804/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
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estadual Maria José Dias Trovão, situada no Município de Coroatá, no 
programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2805/2021

Senhor 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 Montenegro Tavares e anexos, situada no Município de 
Coroatá, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2806/2021

Senhor 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 Leda Tajra, situada no Município de Coroatá, no programa de 
ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2807/2021

Senhor 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 Joaquim Borges de Oliveira Filho, situada no Município de 
Coroatá, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2808/2021

Senhor 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 Lisboa, situada no Município de Coroatá, no programa 
de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2809/2021

Senhor 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 Francisco Gonçalves Magalhães, situada no Município de Co-
roatá, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2810/2021

Senhor 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 Clodomir Millet, situada no Município de Coroatá, no progra-
ma de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2811/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
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estadual Manoel de Nazareth dos Santos, situada no Município de Con-
ceição do Lago Açú, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2812/2021

Senhor 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 Matinha Meneses, situada no Município de Colinas, no pro-
grama de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2813/2021

Senhor 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 José Macedo Costa, situada no Município de Colinas, 
no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2814/2021

Senhor 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 Pessoa, situada no Município de Colinas, no programa 
de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2815/2021

Senhor 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 Antônio Jorge Dino, situada no Município de Colinas, 
no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2816/2021

Senhor 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 Unidade Integrada Coelho Neto, situada no Município de Coelho 
Neto, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2817/2021

Senhor 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 Justino Silva Bastos, situada no Município de Coelho Neto, no 
programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2818/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual José Sarney, situada no Município de Coelho Neto, no progra-
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ma de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2819/2021

Senhor 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 Jornalista Mauro de Araújo Bezerra, situada no Município de 
Coelho Neto, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2820/2021

Senhor 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 Carlos Magno Duque de Bacelar, situada no Município 
de Coelho Neto, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2821/2021

Senhor 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 Rene Bayma, situada no Município de Codó, no programa de 
ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2822/2021

Senhor 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 Reitor Ribamar Carvalho, situada no Município de Codó, no 
programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2823/2021

Senhor 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 Muniz Bayma, situada no Município de Codó, no 
programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2824/2021

Senhor 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 Quilombola de Formação por Alternância Ana Moreira, situada 
no Município de Codó, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2825/2021

Senhor 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 Luzenir Matta Roma, situada no Município de Codó, no pro-
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grama de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2826/2021

Senhor 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 Lúcia Bayma, situada no Município de Codó, no programa de 
ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2827/2021

Senhor 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 Isaura Amorim, situada no Município de Cidelândia, no pro-
grama de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2828/2021

Senhor 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 Colares Moreira, situada no Município de Codó, no programa 
de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2829/2021

Senhor 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 Almerinda Bayma, situada no Município de Codó, no programa 
de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2830/2021

Senhor 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 Araújo, situada no Município de Chapadinha, no 
programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2831/2021

Senhor 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 Professor Oliveira Ramos, situada no Município de Chapadinha, 
no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2832/2021

Senhor 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 Nossa Senhora das Dores, situada no Município de Chapadinha, 
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no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2833/2021

Senhor 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 Francisco Isaias do Nascimento, situada no Município de Cha-
padinha, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2834/2021

Senhor 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 Gardenia Ribeiro Goncalves Anexo I, situada no Muni-
cípio de Governador Nunes Freire, no programa de ronda escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2835/2021

Senhor 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 Graça Aranha, 
no programa de Ronda Escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2836/2021

Senhor 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 Aldeia da Pedra, situada no Município de Grajaú, no programa 
de Ronda Escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2837/2021

Senhor 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 Joao Goular Nunes Cema, situada no Município de Guima-
rães, no programa de Ronda Escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2838/2021

Senhor 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 Ana Flavia Pereira Da Silva, situada no Município de Icatu, no 
programa de Ronda Escolar. 

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

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

INDICAÇÃO Nº 2839/2021

Senhor 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 Almeida, situada no Município de Esperantinópolis, no 
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programa de ronda escolar. 

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

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

  
INDICAÇÃO Nº 2840/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Deoclides Mace-
do, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Mu-
nicipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2841/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Presidente Médici, Dr. Caçula 
Coelho, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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;
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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 2842/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Presidente Sarney, Valéria, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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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 2843/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Presidente Vargas, Fabiana, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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.
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Art. 3º - São princípios da Política Municipal de Prevenção ao 

Abandono e Evasão Escolar, o reconhecimento:
I - Da educação como principal fator gerador de crescimento 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 2844/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Primeira Cruz, Nilson do Cas-
só, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Muni-
cipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

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

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

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

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

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a 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 2845/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Luanna, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2846/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Nato da 
Nordestina, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Po-
lítica 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. 
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A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2847/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Jorge 
Vieira, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política 
Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.
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A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2848/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, Ivo 
Rezende, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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;
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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 2849/2021

Senhor Presidente,

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 Vargem Grande, Carlinhos 
Barros, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a for-

mulação e implementação de políticas públicas pelo Estado do Mara-
nhão, em consonância com a Base Nacional Comum Curricular pre-
vista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 
9.394/1996).

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2850/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do Mara-
nhão, Dr. Júnior, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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-
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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 2851/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Dr. Deibson 
Vale, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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-
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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 2852/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Timon, Dinair Veloso, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

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

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

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

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

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a 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 2853/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Timbiras, Dr. Antonio Borba, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Muni-
cipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2854/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Dr. Roberth, so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do ante-
projeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2855/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Zé Doca, Josinha Cunha], soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do anteprojeto 
em anexo.
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A evasão escolar é uma das principais preocupações dos especia-

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2856/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Professor Cle-
milton, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2857/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Nova Colinas, Josa, solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de Pre-
venção 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2858/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Ira-
cy Weba, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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;
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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 2859/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Nina Rodrigues, Rodrigues da 
Iara, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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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 2860/2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

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

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

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

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

de frequentar as aulas durante o ano letivo, mas retorna no ano seguinte.
 II - Evasão escolar: a situação do aluno que abandonou a 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 2861/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Olinda Nova do Maranhão, Con-
ceição, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
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NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a 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 2862/2021

Senhor Presidente,

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 Raimundo das Man-
gabeiras, Accioly Cardoso, 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 
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de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2863/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Estreito, Leo Cunha, solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal de Pre-
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venção 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

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



  56       SEGUNDA-FEIRA, 19 DE JULHO DE 2021                                                            DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 56
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 2864/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 Esperantinópolis, Aluisinho, so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Municipal 
de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do ante-
projeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2865/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Dr. Ale-
xandre, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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;
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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 2866/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Farinha 
Paé, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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visem ao desenvolvimento de competências socioemocionais do aluno 
durante todo o ano letivo;

II - Desenvolvimento de programas, ações e articulação entre 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 2867/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Férrer, Adriano 

Freitas, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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-
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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 2868/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Danielly Trabulsi, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Política Munici-
pal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, nos moldes do an-
teprojeto em anexo.

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 
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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 2869/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Serra, 
Seliton Miranda, 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 
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Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Esta Lei institui a Política Municipal de Prevenção ao 
Abandono e Evasão Escolar e define princípios e diretrizes para a 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 2870/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, Dr. 
Julinho, 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 
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para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar 
que os alunos deixem de frequentar o ambiente escolar. Dentre os ob-
jetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada 
de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela 
Secretaria Municipal de Educação. 

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

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

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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 2871/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Marcio 
Santiago, 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 
Escolar.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

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

§1º - A implementação das diretrizes e ações da Política de 
Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar será executada de forma 
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-
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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 2872/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na 1 ° travessa californiana, 
bairro Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2873/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Dr. Flavio Dino, solicitando ao 
Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, a implantação da 
Clínica Sorrir, no município de Chapadinha – MA. 

A presente indicação está pautada na importância da Unidade de 
Especialidades Odontológicas do Maranhão, que vem transformando 
diariamente a vida de milhares de pessoas que não possuíam acesso 
necessário a saúde bucal. A Clínica é composta por um time de profis-
sionais qualificados que atendem diversas áreas, oferecendo desde as 
consultas preventivas até os tratamentos mais complexos como endo-
dontia, periodontia, próteses, punção para biopsia, cirurgia oral, entre 
outros procedimentos.

Sabe-se que Chapadinha é um polo regional de saúde que atende 
cerca de 15 municípios da região do Baixo Parnaíba, gerando uma gran-
de demanda na saúde local. 

A implantação dos serviços oferecidos pela Clínica Sorrir, me-
lhorará a qualidade de vida das pessoas, reduzindo o índice de doenças 
bucais que desencadeiam outras doenças gerais, além de evitar custos 
financeiros dos indivíduos que precisam deslocar-se para a capital bus-
cando a realização do referido tratamento.  

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 12 de julho de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - Depu-
tada Estadual. - PP

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

INDICAÇÃO Nº 2874/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na 1° travessa Bob Kennedy, 
Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2875/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na 1° travessa Juscelino Kubi-
tschek, bairro Alto Alegre, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2876/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na 2° travessa californiana, 
Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2877/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
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FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na 3° travessa californiana, 
bairro Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2878/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na ° travessa Juscelino Kubits-
chek, bairro Alto Alegre, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2879/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Califórnia, bairro Pin-
daí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2880/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua do campo, bairro São 
João, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2881/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na 2° travessa Bob Kennedy, 
Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2882/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Rua Bob kenned, Pindaí, 
São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2883/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
1 ° travessa californiana, bairro Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2884/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
1° travessa Bob Kennedy, Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2885/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
na 1° travessa Juscelino Kubitschek, bairro Alto Alegre, São José 
de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2886/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 2° 
travessa Bob Kennedy, Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2887/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 

César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
2° travessa californiana, Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2888/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
3° travessa californiana, bairro Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2889/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
na 3° travessa Juscelino Kubitschek, bairro Alto Alegre, São José 
de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2890/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Rua Bob kenned, Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2891/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica na 
Rua Califórnia, bairro Pindaí, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2892/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio 
César de Souza Matos, solicitando recuperação asfáltica solicitando 
que apreciem a possibilidade promover a pavimentação asfáltica 
Rua do campo, bairro São João, São José de Ribamar

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2893/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA JOÃO FIGUEIREDO, 
Vila Embratel.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2894/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA 02, DO RESIDENCIAL 
NOVO TURU, NO BAIRRO TURU

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2895/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA L, BAIRRO RECANTO 
CANAÃ.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2896/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA BRASIL, BAIRRO DA 
VILA VITÓRIA

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2897/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA DA CAEMA, VILA VI-
TÓRIA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2898/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA DO CHUMBO, RESI-
DENCIAL CANAÃ

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2899/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA 06 DE ABRIL, Vila Em-
bratel.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 

desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2900/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA DA CAEMA, VILA VI-
TÓRIA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2901/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA I, BAIRRO RECANTO 
CANAÃ

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2902/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
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FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA L, BAIRRO RECANTO 
CANAÃ.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2903/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA PROJETADA, DO RE-
SIDENCIAL NOVO TURU, NO BAIRRO TURU.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2904/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA PEDREIRA BAIRRO 
DA VILA VITÓRIA

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2905/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA PROJETADA, DO RE-
SIDENCIAL NOVO TURU, NO BAIRRO TURU.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2906/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA AIRTON SENA, BAIR-
RO VILA LUIZÃO.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2907/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, RUA RIO BRANCO, BAIR-
RO VILA LUIZÃO.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2908/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, TRAVESSA DA AMIZADE, 
BAIRRO DA VILA VITÓRIA

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2909/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, 3ª TRAVESSA FREI ANTÔ-
NIO, BAIRRO PONTA D’AREIA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 
desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2910/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica, TRAVESSA JERUSALÉM, 
NO BAIRRO DO GAPARA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica. Desta forma se faz necessário o atendimento 

desta proposição, com o intuito de amenizar os problemas de acesso 
nesta região

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de julho de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

AVISO DE LICITAÇÃO REABERTURA COM PRAZO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2021-CPL/AL PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 4230/2019-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 30 de julho às 09:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br/compras/pt-br/ para contratação de empresa especializa-
da na prestação de serviços de buffet visando atender os eventos pro-
movidos pela Assembleia Legislativa na capital e no interior do estado, 
conforme as características e condições no termo de referência. O edital 
e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.com-
prasnet.gov.br/compras/pt-br/ e www.al.ma.leg.br no link Licitações, 
podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da 
apresentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, 
etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 15 de julho de 
2021. Arthur Baldez Silva. Pregoeiro da ALEMA

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


