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PROJETO DE LEI Nº 373 / 2021

Dispõe sobre o direito ao pagamen-
to de meia tarifa, nos estacionamentos pri-
vados aos idosos no Estado do Maranhão, 
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais de bens e serviços e 
os locais de lazer, que disponibilizem estacionamento privado, devem 
aplicar as respectivas taxas na proporção de 50% (cinquenta por cento) 
as pessoas idosas em todo o Estado do Maranhão.

Parágrafo Único - Entende-se como pessoa idosa todo indi-
viduo com 60 anos ou mais, conforme entendimento presente na Lei 
Nº10.741, de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso.

Art. 2º - O benefício concedido nesta Lei se estende ao idoso 
proprietário do veículo, devendo o mesmo apresentar documentos de 
comprovação idônea.

Art. 3º - Os estabelecimentos previstos nesta Lei deverão afixar 
em locais de fácil visualização, cartaz que demonstre o direito à meia 
tarifa.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revo-
gando-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, em 21 / 07 / 2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA
Nosso objetivo como esta propositura é efetivar os direitos fun-

damentais previstos na Carta Magna da República, a fim de garantirmos 
a dignidade e bem-estar inerentes às pessoas idosas, que merecem uma 
atenção especial do Estado por todos os serviços prestados à sociedade 
maranhense. Como dito, cabe a todos, inclusive ao Estado assegurar os 
direitos e a participação do idoso no meio social.

O Estatuto do Idoso vem regular todos esses direitos, concedendo 
a quem tem 60 anos ou mais, por exemplo, atendimento preferencial em 
estabelecimentos públicos e privados e prioridade na formulação e na 
execução de políticas sociais públicas específicas

Desde 2016, o Brasil tem a quinta maior população idosa do 
mundo, com mais de 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Isso 
representa 13% da população do país, que já ultrapassa a marca dos 
210 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE). O cenário segue uma tendência mundial: segundo a OMS, 
os idosos poderão somar dois bilhões até 2050, correspondendo a um 
quinto da população mundial, atualmente estimada em 7.7 bilhões.

Ciente da relevância da matéria, peço o apoio dos meus nobres 
Pares para a aprovação deste projeto para que o mesmo seja incorpora-
do ao ordenamento jurídico do Estado do Maranhão.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, em 21 / 07 / 2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 374 / 2021.

“Estabelece diretrizes para a 
instituição do Programa Órfãos do Fe-
minicídio: Atenção e Proteção no âmbito 
do Estado Maranhão e dá outras provi-
dências.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Ficam estabelecidas diretrizes para a instituição do Pro-
grama Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção no âmbito do Estado 

do Maranhão.
Art. 2º - Para os fins desta Lei, consideram-se órfãos do femini-

cídio as crianças e adolescentes dependentes de mulheres assassinadas 
em contexto de violência doméstica e familiar ou em flagrante menos-
prezo e discriminação à condição de mulher, nos termos que dispõe a 
Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de 2015, - Lei do Feminicídio.

§1º - As mulheres vítimas de feminicídio referidas no caput 
são todas aquelas que se auto identificam com o gênero feminino, 
vedadas discriminações por raça, orientação sexual, deficiência, 
idade, escolaridade e de outras naturezas.

§2º - O programa será orientado pela garantia de proteção 
integral e prioritária dos direitos das crianças e adolescentes, 
preconizada pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente.

§3º - O programa deverá compreender a promoção, dentre 
outros, do direito à assistência social, à saúde, à alimentação, à 
moradia, à educação e à assistência jurídica gratuita para órfãos 
do feminicídio e respectivos responsáveis legais.

Art. 3º - São princípios da implementação do programa:
I - O fortalecimento do Sistema de Garantia dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes, do Sistema Único de Saúde - SUS e do Sis-
tema Único de Assistência Social - SUAS em seus componentes espe-
cializados no atendimento a vítimas de violência, como equipamentos 
públicos prioritários no atendimento a órfãos do feminicídio e respon-
sáveis legais;

II - O atendimento especializado e por equipe multidisciplinar, 
com prioridade absoluta, considerada a condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento;

III - O acolhimento como dever e norteador do trabalho dos servi-
ços públicos e conveniados implicados no fluxo de atendimento;

IV - A vedação às condutas de violência institucional, praticadas 
por instituição pública ou conveniada, inclusive quando gerar revitimi-
zação de crianças e adolescentes, nos termos do artigo 4º, inciso IV, da 
Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017, - Lei da Escuta Especiali-
zada e Depoimento Especial.

Art. 4º - É objetivo deste programa assegurar a proteção integral e 
o direito humano das crianças e adolescentes de viverem sem violência, 
tendo preservada sua saúde física e mental, seu pleno desenvolvimento 
e seus direitos específicos na condição de vítimas ou testemunhas de 
violência no âmbito de relações domésticas, familiares e sociais, res-
guardando-lhes de toda forma de negligência, discriminação, abuso e 
opressão, na forma que dispõe o art. 2º, da Lei da Escuta Especializada 
e Depoimento Especial.

Parágrafo único - Para tanto, o Programa incentivará a interse-
torialidade para a promoção de atenção e proteção multissetorial, pelo 
Estado, de órfãos do feminicídio e seus responsáveis legais, de modo 
a integrar os serviços da Rede de Proteção a Mulheres em Situação de 
Violência e do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adoles-
centes.

Art. 5º - As diretrizes para instituição do programa são:
 

I - O incentivo à realização de estudos de caso, pela Rede Local, para 
vítimas e familiares em contexto de violência doméstica e familiar 
contra a mulher ou de feminicídio tentado, para atuar na prevenção da 
reincidência e da letalidade da violência de gênero, bem como garantir 
a intersetorialidade na proteção integral dos direitos de crianças e ado-
lescentes.

II - A obrigatoriedade de comunicação ao Conselho Tutelar pela 
autoridade policial competente, pela/o Delegada/o de Polícia, do nome 
completo de crianças e adolescentes dependentes de vítimas de femini-
cídio e respectivas idades, devidamente identificadas ao lavrar ocorrên-
cias de feminicídios, ocorridos em contexto de violência doméstica e 
familiar contra a mulher, consoante art. 12, §1º, inciso II, da Lei Federal 
nº 11.340, de 07 de agosto de 2006, - Lei Maria da Penha -, para que o 
Conselho Tutelar atue como articulador dos serviços de proteção.

III - O atendimento, pelo Conselho Tutelar da localidade, de 
crianças e adolescentes órfãos do feminicídio, para encaminhamento de 
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denúncias de violações de direitos para o Ministério Público, aplicação 
de medidas protetivas cabíveis e referenciamento na rede de atendimen-
to, nos termos do art. 136, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

IV - O atendimento de órfãos do feminicídio e responsáveis le-
gais, por unidades de referência do SUAS, - preferencialmente, Centros 
de Referência Especializados em Assistência Social - para concessão de 
benefícios socioassistenciais de provimento alimentar direto em caráter 
emergencial, bem como orientação para preenchimento de formulários 
para acesso a benefícios do INSS de seus ascendentes, a exemplo de 
auxílio-reclusão e pensão por morte.

V - A realização de escuta especializada, de crianças e adoles-
centes dependentes de mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar, quando necessário, visando minimizar a revitimização decor-
rente de escuta não qualificada e dar celeridade às medidas protetivas, 
nos termos da Lei Federal nº 13.431, de 4 de abril de 2017.

VI - A observância, no âmbito das Varas de Família e Varas da 
Infância e Juventude, em decisões de processos judiciais relativos à 
guarda de órfãos do feminicídio, da perda do poder familiar por quem 
praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar cri-
me de feminicídio, em contexto de violência doméstica e familiar ou 
menosprezo ou discriminação à condição de mulher, nos termos do art. 
3º, inciso I, alínea a, da Lei Federal nº 13.715, de 24 de setembro de 
2018.

VII - A oferta de assistência jurídica gratuita para familiares de 
vítimas de feminicídio, pela Defensoria Pública do Maranhão, para 
atuação como assistente de acusação nos processos criminais e repre-
sentante da família da vítima nos processos cíveis de discussão de guar-
da ou reparação movidas em face do acusado e do Estado.

VIII - O atendimento, em grupo terapêutico ou individual, de ór-
fãos do feminicídio e responsáveis legais, preferencialmente em locali-
dade próxima à sua residência, para acolhimento e promoção de saúde 
mental.

IX - A capacitação e o acompanhamento, de pessoas que oferta-
rão lar provisório a órfãos do feminicídio que foram afastados do con-
vívio familiar por medida protetiva determinada judicialmente ou, para 
adesão voluntária, de membros da família extensa que passarão a ser 
seus responsáveis legais, para a reconstrução de vínculos familiares e 
comunitários.

X - O oferecimento dos serviços psicológicos e socioassisten-
ciais, para as famílias, nas regiões atendidas.

XI - A garantia do direito à educação dos órfãos do feminicídio, 
mediante a apresentação de documentos comprobatórios da situação de 
violência, para que sejam priorizadas as matrículas de dependentes de 
mulheres vítimas de feminicídios tentados ou consumados, em institui-
ção educacional mais próxima ao domicílio, ou transferidos para a uni-
dade escolar requerida, independente da existência de vagas, nos termos 
do art. 9º, §7º, da Lei Maria da Penha.

Art. 6º - São exemplos de ações a serem implementadas no âmbi-
to do Programa Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção:

I - Oferta de capacitação continuada às servidoras e aos servido-
res, que atuam na Rede de Proteção às Mulheres em Situação de Violên-
cia e no Sistema de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes, 
sobre o conteúdo desta Lei.

II - Promoção de campanha permanente e ações de sensibiliza-
ção sobre os direitos de familiares de vítimas de feminicídios previstos 
nesta Lei.

III - Monitoramento da adesão voluntária de familiares de víti-
mas de feminicídio aos serviços articulados no âmbito do Programa 
Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção.

Art. 7º - Esta Lei entrará em vigor a partir da sua publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, em 21 / 07 / 2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA
A Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de 2015, acrescentou 

ao Código Penal brasileiro a qualificadora de feminicídio, para nomear 
a violência letal de gênero praticada contra mulheres, em contexto de 
violência doméstica e familiar, ou em flagrante menosprezo ou discri-
minação à condição de mulher em nossa sociedade. O que decorreu 
do fato de o Brasil ser um dos países em que o direito humano das 
mulheres de viver sem violência não é garantido, uma vez que somos o 
quinto país do mundo em número de mortes de mulheres ocasionadas 
pelo machismo.

Em âmbito nacional, contudo, pouco é visibilizado o impacto 
dessa violência sobre a vida de inúmeras crianças e adolescentes que, 
não raro, foram testemunhas dos crimes cometidos pelos seus próprios 
pais contra a vida de suas mães, bem como sofreram igualmente viola-
ções de direitos em âmbito doméstico e familiar.

Ao passo que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública estima 
que, a cada ano, os feminicídios deixam mais de 2 mil órfãos em todo 
o Brasil, baseado no número de vítimas registradas em 2018 - qual 
seja, 1.206 mulheres mortas pela violência de gênero -, a Pesquisa de 
Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher, produzida pela Universidade Federal do Ceará e pelo Instituto 
Maria da Penha, aponta uma média de 2 crianças órfãs, nas capitais 
nordestinas, por cada mulher vítima de feminicídio.

A pesquisa sobre as capitais nordestinas aponta, ainda, que em 
34% dos casos o número de órfãos é maior ou igual a três e que, o con-
texto de violência doméstica e familiar relatado por mulheres, evidencia 
que 55,2% haviam sido vítimas de agressões testemunhadas por seus 
filhos e que, em 24,1% destes casos, as crianças e adolescentes foram 
também agredidas pelos autores da violência.

No Maranhão, o cenário não é diferente, segundo dados divulga-
do recentemente pela imprensa, tivemos em nosso Estado um aumento 
alarmante de casos de feminicídio em 2019, 2020 e 2021, este crime 
aumenta a cada ano no Maranhão, deixando mais e mais órfãos desam-
parados.

A presente proposição se reveste de relevância social e de perti-
nência, uma vez que se volta à garantia de direitos de crianças e adoles-
centes, nos casos de feminicídios tentados e consumados, e da recomen-
dação de condutas que visam à não revitimização e à proteção integral 
dos órfãos do feminicídio.

O Programa Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção, portan-
to, insere o Estado do Maranhão como uma das unidades da federa-
ção pioneiras na atenção aos familiares de vítimas de feminicídio, pois 
compreende que inúmeras famílias são alçadas à condição de vulnera-
bilidade social, pela composição familiar alterada e pela precarização 
das condições socioeconômicas e psicológicas advindas deste crime.

De tal forma, que é preciso que o Estado se responsabilize pela 
garantia do direito à assistência social, à saúde, à alimentação, à mora-
dia, à educação e à assistência jurídica gratuita para os órfãos do femi-
nicídio e respectivos responsáveis legais.

Em face dos argumentos supramencionados e por entender que a 
medida se releva justa e oportuna, apresento o presente projeto, contan-
do desde já, com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, em 21 / 07 / 2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL - Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 2998/2021

Senhor 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 Aramuy, situada no Município de Grajaú, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2999/2021

Senhor 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 Apertado, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3000 /2021

Senhor 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 dos Reis e anexos, situada no Município de Grajaú, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3001/2021

Senhor 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 Raposo, situada no Município de Grajaú, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3002/2021

Senhor 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 Sítio, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3003/2021

Senhor 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 Nova, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3004/2021

Senhor 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 16 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 3005/2021

Senhor 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 16 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - 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 3006/2021

Senhor 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 Cachoeira, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3007/2021

Senhor Presidente,

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3008/2021

Senhor Presidente,

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3009/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 

de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a escola 
estadual Cacique Zequinha, situada no Município de Grajaú, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3010/2021

Senhor 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 Cajazeiras, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3011/2021

Senhor 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 Cei Bilingue Muyraw, situada no Município de Grajaú, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3012/2021

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3013/2021

Senhor 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 Cocal Grande, situada no Município de Grajaú, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 1314/2021

Senhor Presidente,

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 1315/2021

Senhor 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 Cocalinho, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3016/2021

Senhor 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 Dimas Simas Lima e anexos, situada no Município de Grajaú, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3017/2021

Senhor 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 Djalma Marize Filho, situada no Município de Grajaú, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3018/2021

Senhor 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 Do Meio, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3019/2021

Senhor 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 Domiguinho, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3020/2021

Senhor 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 ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, bem como ao Secretário Municipal de Saúde - SEMUS, Se-
nhor Joel Nicolau Nogueira Nunes Júnior, solicitando disponibilizar 
o comprovante de vacinação da Covid-19 em formato braile para 
deficientes visuais. A medida garante acessibilidade através da lingua-
gem, razão essa que justifica o pleito.  

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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 3021/2021

Senhor Presidente,

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 Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

É medida prudente que as pessoas só retornem ao trabalho 
presencial quando estiverem imunes. Assim, justificamos a presente 
indicação. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 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 3022/2021

Senhor 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 Gameleira, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3023/2021

Senhor 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 de Araújo Guajajara, situada no Município de Grajaú, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3024/2021

Senhor 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 Livino de Souza Rezende, situada no Município de Grajaú, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3025/2021

Senhor 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 Língua Tupi, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3026/2021

Senhor 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 Ilha de São Pedro, situada no Município de Grajaú, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - 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 3027/2021

Senhor 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 Mangueira, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3028/2021

Senhor Presidente,

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3029/2021

Senhor 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 Marculina, situada no Município de Grajaú, no programa de 
ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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 3030/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré - Fran-

cisco Dantas,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
distribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante 
o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 
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das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3031/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Maranhão Nil-
silene do Liorne,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante 
o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 

forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 
Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 

aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3032/2021

Senhor Presidente,

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 Altamira do Maranhão Ileilda 
Morais,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a dis-
tribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante o 
período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 

aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3033/2021

Senhor Presidente,

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 Aldeias Altas - Kedson,  so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de 
alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
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de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3034/2021

Senhor Presidente,

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 Alcântara - Padre William,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.
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§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 

evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3035/2021

Senhor Presidente,

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 Água Doce do Maranhão 
- Thalita Dias,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
distribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante 
o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 

nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
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emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3036/2021

Senhor Presidente,

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 Açailândia Aluísio,  solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de alimentos 
que compõem merenda escolar durante o período de pandemia pelo 
covid-19, em situação de emergência e calamidade pública, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3037/2021

Senhor Presidente,

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 Afonso Cunha  Arquimedes 
Barcelar,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a dis-
tribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante o 
período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
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cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 

Anual inclusive para doação de alimentos.
Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 

validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3038/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba Itamar Vieira,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
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novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3039/2021

Senhor Presidente,

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 Amapá do Maranhão - Nelene 
Gomes,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a dis-
tribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante o 
período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-

diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.
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Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-

tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3040/2021

Senhor Presidente,

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 Anajatuba - Helder Aragão,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-

tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3041/2021

Senhor Presidente,

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 Anajatuba - Helder Aragão,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.
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Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-

de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3042/2021

Senhor Presidente,

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 Anapurus - Professora Vander-
ly,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3043/2021

Senhor Presidente,

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 Apicum-Açu - Zequinha Ribei-
ro,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 

de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
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tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3044/2021

Senhor Presidente,

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 Araguanã - Flávio Amorim,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3045/2021

Senhor Presidente,

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 Araioses - Luciana Trinta,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 

responsável pelo aluno.
§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 

aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3046/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame Pedro Fernandes,  so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de 
alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.
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Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 

é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 

emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3047/2021

Senhor Presidente,

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 Axixá Sonia Campos,  solicitan-
do que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de alimen-
tos que compõem merenda escolar durante o período de pandemia 
pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade pública, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
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lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3048/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Rui Filho,  solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de alimentos 
que compõem merenda escolar durante o período de pandemia pelo 
covid-19, em situação de emergência e calamidade pública, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 

CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 
Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-

cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 



  24       QUARTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2021                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 24
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3049/2021

Senhor Presidente,

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 Buritirana - Tony Brandão,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo 
covid.19, em situação de emergência e 
calamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-

tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3050/2021

Senhor Presidente,

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 Buriticupu – João Carlos,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
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07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3051/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti Bravo - Luciana Leoca-
dio,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribui-
ção de alimentos que compõem merenda escolar durante o período 
de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamida-
de pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
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vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3052/2021

Senhor Presidente,

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 Buriti – Arnaldo Cardoso 
,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 

Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
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uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3053/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia – Chico Eduar-
do,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3054/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo – Zé Farias,  solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de alimentos 
que compõem merenda escolar durante o período de pandemia pelo 
covid-19, em situação de emergência e calamidade pública, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3055/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Lugar - Marlene Miran-
da,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
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sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3056/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas – Fer-
nando Coelho,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
distribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante 
o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.
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§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 

evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3057/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jardim – Cristiane Va-
rão solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 

nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
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validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3058/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Dilcilene 
Oliveira,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a dis-
tribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante o 
período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 

novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3059/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim – Junior 
Xavier ,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a dis-
tribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante o 
período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
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diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3060/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão – João Martins Bar-
ros,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
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NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3061/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Ramon Bar-
ros,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;
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V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-

buição durante o período que durar a situação de emergência;
VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 

suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3062/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua - Herlon Costa  so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de 
alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3063/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú – Claudimê 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                    QUARTA-FEIRA, 21 DE JULHO DE 2021 35
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;

II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 
das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3064/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de  Bela Vista do Maranhão 
- Augusto Filho solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
distribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante 
o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
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têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3065/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas Dr. Erik  solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de alimentos 
que compõem merenda escolar durante o período de pandemia pelo 
covid-19, em situação de emergência e calamidade pública, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
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evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3066/2021

Senhor Presidente,

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 Bacurituba - Letícia de Siba,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.
Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 

é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
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emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3067/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabeira – Fernanda Gonça-
lo,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-

ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3068/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal Edvan Brandão,  so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de 
alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
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diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-

ções orçamentárias próprias.
Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-

tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3069/2021

Senhor Presidente,

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 Bacuri - Dr. Washington,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
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lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3070/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda - Rigo Teles 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 

MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
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novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3071/2021

Senhor Presidente,

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 Barreirinhas – Dr. Amílcar 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3072/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Central do Maranhão, Fechi-
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nha, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribui-
ção de alimentos que compõem merenda escolar durante o período 
de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamida-
de pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3073/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, Ju-
nior Garimpeira, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante 
o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
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forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3074/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Chapadinha, Belezinha, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
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evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3075/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Fernando Teixei-
ra, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.
Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 

é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
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emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3076/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Dr. Zé Francis-
co, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-

ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3077/2021

Senhor Presidente,

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 Coelho Neto, Bruno Silva,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
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diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavirus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-

ções orçamentárias próprias.
Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-

tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3078/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Zé de 
Dário, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribui-
ção de alimentos que compõem merenda escolar durante o período 
de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamida-
de pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
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lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3079/2021

Senhor Presidente,

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 Colinas, Valmira Miranda, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 

MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
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novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3080/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Luis da Amovelar Fi-
lho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3081/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Aldo Lopes, 
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solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3082/2021

Senhor Presidente,

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 Cedral, Fernando Cuba, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
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forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3083/2021

Senhor Presidente,

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 Cachoeira Grande, Cesar Cas-
tro, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
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evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3084/2021

Senhor Presidente,

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 Cajari, Dra. Maria Félix, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 

importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.
Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 

é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
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validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3085/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, Fer-
nando Bermuda, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar durante 
o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e 
calamidade pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 

novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3086/2021

Senhor Presidente,

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 Cândido Mendes, Facinho, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
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07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3087/2021

Senhor Presidente,

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 Cantanhede, Zé Martinho, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
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vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3088/2021

Senhor Presidente,

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 Capinzal do Norte, André Por-
tela, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribui-
ção de alimentos que compõem merenda escolar durante o período 
de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamida-
de pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 

Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
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uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3089/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Dr. Erivelton, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3090/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Dr. Airton, 
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solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3091/2021

Senhor Presidente,

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 Caxias, Fabio Gentil, solicitan-
do que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de alimen-
tos que compõem merenda escolar durante o período de pandemia 
pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade pública, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
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forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3092/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Dr. Marcone, solicitan-
do que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de alimen-
tos que compõem merenda escolar durante o período de pandemia 
pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade pública, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.
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§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 

aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 3093/2021

Senhor Presidente,

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 Colinas, Valmira Miranda, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribuição 
de alimentos que compõem merenda escolar durante o período de 
pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamidade 
pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 

controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.
Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 

uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 
Alimentação Escolar.

Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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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Senhor Presidente,

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 Davinópolis, Raimundo Coqui-
nho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a distribui-
ção de alimentos que compõem merenda escolar durante o período 
de pandemia pelo covid-19, em situação de emergência e calamida-
de pública, nos moldes do anteprojeto em anexo.

Vivenciamos, como é de notório conhecimento, pandemia pelo 
COVID.19 e dela resulta inúmeras ações de toda a população, e, da 
Administração Pública em espécie. Dentre os atos está o relacionado a 
MERENDA ESCOLAR no aspecto de segurança alimentar dos alunos 
durante o não funcionamento das atividades escolares.

Os recursos para aquisição de merenda escolar são, em gran-
de maioria, de alçada do município, e, em menor parcela oriundo do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE de alçada fede-
ral. Dessa forma, a Lei federal 13.987 de 7 de abril de 2020 (DOU 
07.04.2020) autorizou, em razão da emergência ou a distribuição ime-
diata aos pais ou responsáveis dos alunos, com acompanhamento pelo 
CAE, dos gêneros alimentícios adquiridos à conta do PNAE. 

Nesse sentido a Resolução 2 de 9 de abril de 2020 do Fundo Na-
cional de Desenvolvimento da Educação “Dispõe sobre a execução do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar- PNAE durante o período 
de estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo 
nº6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do novo coronavírus – Covid-19.

Por haver recursos do município na despesa com merenda escolar 
é necessário autorização legislativa. A gestão está a cargo da Secretaria 
de Educação que adotará as medidas necessárias especialmente as de 
controle e de atendimento a medidas de contenção da pandemia.

Na escola é que muitos alunos tinham como certeza ter ao menos 
uma refeição balanceada e que possa atender as suas necessidades para 
sobrevivência. Ao se fechar as escolas, esses alunos muitas vezes não 
têm como se alimentar em casa, e sem se alimentar complica toda a 
forma de se manter são e salvo diante de uma Calamidade Pública. 

Portanto solicitamos aos nossos pares que esse Projeto de Lei seja 
aprovado para garantir a saúde dos alunos da Rede Pública Estadual de 
Ensino.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

“Disciplina distribuição de ali-
mentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo co-
vid.19, em situação de emergência e ca-
lamidade pública dá providencias.”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - No período suspensão de aulas em decorrência das si-
tuações de emergência em saúde e de calamidade pública causadas pelo 
novo coronavirus, fica autorizada, em caráter excepcional, a distribui-
ção de gêneros alimentícios para o programa merenda escolar às famí-
lias dos estudantes.

§1º A distribuição dar-se-á por meio de kits, definidos pela equipe 
de nutrição, e os alimentos disponíveis da merenda escolar, nas unida-
des de ensino a cargo do município diretamente ou por meio de parce-
rias.

§2º O volume do kit é para período de 1 mês, como forma de 
evitar aglomeração e por cada aluno matriculado para os pais ou para o 
responsável pelo aluno.

§3º Deverão ser observadas a legislação federal no que lhe for 
aplicável quanto a parcela de recursos do PNAE – Plano Nacional de 

Alimentação Escolar.
Art.2º À Secretaria de Educação cabe:
I - Articular-se com o com o Conselho Municipal de Alimentação 

Escolar;
II - Dialogar com a Secretaria de Estado da Educação, e, Direção 

das Unidades Escolares Estaduais no município, e, com outras Secre-
tarias municipais;

III - Determinar o horário de funcionamento, escalas de servido-
res, para o período de distribuição do kit;

IV - Fazer calendário mensal para atendimento de forma a evitar 
concentração, devendo em caso de alunos de mesmos pais em mais de 
uma unidade, concentrar a distribuição na que estudar o aluno mais 
novo;

V - Determinar aquisições necessárias de alimentos para a distri-
buição durante o período que durar a situação de emergência;

VI - Disciplinar medidas necessárias à execução do programa de 
suplementar de alimentação durante o período de calamidade por pan-
demia do coronavirus.

Art.3º As despesas com a presente lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias.

Parágrafo único. Fica autorizado a abertura de crédito suplemen-
tar ou a inserção de elementos nas dotações existentes para atender a 
finalidade da presente lei até o limite constante na Lei Orçamentária 
Anual inclusive para doação de alimentos.

Art.4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e tem 
validade até que termine o estado de calamidade pública ou situação de 
emergência por causa da pandemia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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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FLÁVIO FREIRE
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