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INDICAÇÃO Nº 3215/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Nona-
to Carvalho,  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 3216/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Ruzinaldo Gui-
maraes De Melo,  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 
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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 3217 /2021

Senhor 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 Marajá do Sena, Lindomar 
Lima De Araujo,  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 
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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 3218/2021

Senhor 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 Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Maria Deusa 
Lima Almeida,  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-
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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 3219/2021

Senhor 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(a) Prefeit(a)a de Mata Roma, Besaliel Frei-
tas Albuquerque,  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 3220/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Matinha, Linielda Nunes 
Cunha,  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-
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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 3221/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Matões do Norte, Solimar 
Alves De Oliveira,  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 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 3222/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Matões, Ferdinando 
Araujo Coutinho,  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 
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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 3223/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Milagres do Maranhão, 
José Augusto,  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 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3224/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Mirador, Maria Domingas 
Gomes Cabral,  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 3225/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Miranda do Norte, An-
gelica Maria Sousa Bonfim,  solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 
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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 3226/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Mirinzal, Amaury Santos 
Almeida,  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-
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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 3227/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Monção, Claudia 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-
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-
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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 3228/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Montes Altos, Domingos 
França,  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 3229/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros,  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 
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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 3230/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Nina Rodrigues, Raimun-
do Aguiar Rodrigues Neto,  solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 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 3231/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Nova Colinas, Josei Rego 

Ribeiro,  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;
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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 3232/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Nova Iorque, Daniel Fran-
co De Castro,  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 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3233/2021

Senhor 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 Olho D’Água das Cunhãs, 
Glauber Azevedo,  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 3234/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olinda Nova do 
Maranhão, Conceição De Maria Cutrim Campos,  solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar a distribuição de alimentos que 
compõem merenda escolar durante o período de pandemia pelo co-
vid-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 
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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 3235/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Peri Mirim, Heliezer De 
Jesus Soares, 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-
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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 3236/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Paço do Lumiar, Maria 
Paula Azevedo Desterro,  solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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-
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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 3237/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Palmeirândia, Edilson 
da Alvorada,  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 3238/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Paraibano, Vanessa Fur-
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tado,  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-
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 3239/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Parnarama, Raimundo 
Silveira, 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 



  22       SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 22
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 3240/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Passagem Franca, 
Marlon Torres, 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 
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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 3241/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Pastos Bons, Enoque 
Mota, 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-
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 3242/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Paulino Neves, Raimun-
dinho Lidio, 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 3243/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Paulo Ramos, Adailson 
Machado, 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 3244/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Pedreiras, Vanessa Maia, 
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 3245/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro de Sousa, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3246/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Pedro do Rosário, Domin-
gos Erinaldo Sousa Serra, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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-
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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 3247/2021

Senhor 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 Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando que excepcione 
de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas 
que não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina 
contra a COVID-19, desde 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 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 3248/2021

Senhor Presidente,

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

ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, 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 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 3249/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Se-
nhor Divino Alexandre de Lima, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3250/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Penalva, RONILDO 
CAMPOS 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-
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 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 3251/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Peritoró, Josue Pinho Da 
Silva Junior, 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-
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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 3252/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Pinheiro, Luciano Gené-
sio, 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-
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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 3253/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Pindaré-Mirim, Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 3254/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Pio XII, AURELIO PE-
REIRA DE SOUSA, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021 31
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 3255/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Pirapemas, Fernando 
Cutrim, 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
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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 3256/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Poção de Pedras, Fran-

cisco Pinheiro, 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 
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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 3257/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Porto Rico do Maranhão, 
Aldene Nogueira Passinho, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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.



  34       SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 34

INDICAÇÃO Nº 3258/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Porto Franco, Deoclides 
Macedo, 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 3259/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Presidente Dutra, 
Raimundo da Audiolar, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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 
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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 3260/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Presidente Juscelino, Dr. 
Pedro Ramos, 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-
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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 3261/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Presidente Sarney, Valeria 
Moreira Castro, 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-
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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 3262/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Presidente Médici, Janil-
son Dos Santos Coelho, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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 3263/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Presidente Vargas, Fabia-
na Rodrigues Mendes, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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 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 3264/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Primeira Cruz, Ronilson 
Araujo 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-
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 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 3265/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Raposa, Eudes 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 
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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 3266/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Riachão, Ruggero Felipe 
Menezes Dos Santos, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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.
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INDICAÇÃO Nº 3267/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Ribamar Fiquene, Coci-
flan Silva Do Amarante, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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 3268/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Rosário, Calvet 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 
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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 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 3269/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora 
Maria Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3270/2021

Senhor 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, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando que excepcione de retorno ao 
trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não te-
nham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a CO-
VID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de com-
provação. 

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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3271/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3272/2021

Senhor 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, Senhor Luis Mendes 
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Ferreira Filho, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3273/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3274/2021

Senhor 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, Senhor Raimundo 
Nonato Almeida dos Santos, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3275/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a  Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, 
Senhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3276/2021

Senhor 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 Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando que excepcione de retorno ao 
trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não te-
nham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a CO-
VID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de com-
provação. 

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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3277/2021

Senhor 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 Formosa da Serra Negra, 
Senhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3278/2021

Senhor 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 Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3279/2021

Senhor 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 Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presen-
cial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3280/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3281/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3282/2021

Senhor 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 Fortuna, Senhor Sebastião Pe-
reira da Costa Neto, 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 16 
de julho de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3283/2021

Senhor 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 Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3284/2021

Senhor 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 Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3285/2021

Senhor 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 Excelentíssimo Prefeito de Governador Edison Lobão, Se-
nhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando que excepcione 
de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas 
que não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina 
contra a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3286/2021

Senhor 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 Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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INDICAÇÃO Nº 3287/2021

Senhor 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 Governador Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando que excepcione 
de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas 
que não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina 
contra a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3288/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Newton 
Belo, Senhor Roberto Silva Araújo, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3289/2021

Senhor 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 Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3290/2021

Senhor 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 Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presen-
cial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 

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 16 
de julho de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3291/2021

Senhor 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 Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3292/2021

Senhor 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 Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3293/2021

Senhor 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 Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presencial 
na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido imu-
nização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 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 16 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3294/2021

Senhor 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 Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, solicitando que excepcione de retorno ao tra-
balho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham 
adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3295/2021

Senhor 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 Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando que excepcione de retorno ao 
trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não te-
nham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a CO-
VID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de com-
provação. 

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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3296/2021

Senhor 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 Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3297/2021

Senhor 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 Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3298/2021

Senhor 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 Itapecuru Mirim, Senhor 
Benedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3299/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itinga do Maranhão, 
Senhor Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 3300/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Sambaíba, Fatima Dan-
tas, 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.
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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 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 3301/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Santa Filomena 
do Maranhão, Salomão Barbosa De Sousa, 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 ante-
projeto 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-
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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 3302/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santa Helena, Zezildo 
Almeida, 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-
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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 3303/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santa Inês, Felipe dos 
Pneus, 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-
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 3304/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santa Luzia do Paruá, 
Vilson Ferraz, 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 
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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 3305/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santa Luzia, Francilene 
Paixao De Queiroz, solicitando que aprecie a possibilidade de implan-
tar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar du-
rante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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 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 3306/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, 
Ivo Rezende,  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-
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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 3307/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santa Rita, Hilton Gon-
çalo De Sousa, 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.
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INDICAÇÃO Nº 3308/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santa Quitéria do Ma-
ranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, 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 ante-
projeto 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 3309/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santo Amaro do Mara-
nhão, Leandro Moura, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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 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 3310/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santana do Maranhão, 
Marcio Santiago, 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-
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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 3311/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Santo Antônio dos Lopes, 
Emanuel Lima De Oliveira, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 
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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 3312/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Benedito do Rio 
Preto, Wallas Gonçalves Rocha, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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 3313/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Bento, Carlos Dino 
Penha, 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.
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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 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 3314/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Bernardo, João Igor, 
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 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 3315/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Domingos do Azei-

tão, Lourival Leandro Dos Santos Junior, 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 ante-
projeto 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 
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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 3316/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Domingos do Mara-
nhão, Kleber Alves De Andrade, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3317/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Félix de Balsas, 
Marcio Pontes, 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 3318/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Francisco do Brejão, 
Ronei Alencar, 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 
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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 3319/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Francisco do 
Maranhão, Adelbarto Rodrigues Santos, 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 ante-
projeto 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 3320/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São João Batista, Emer-
son Livio Soares Pinto, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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;



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021 63
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 3321/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São João do Carú, ANTO-
NIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, 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 ante-
projeto 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 3322/2021

Senhor 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-
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do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São João do Paraíso, 
Roberto Regis De Albuquerque, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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 3323/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São João do Soter, Joser-
lene Silva Bezerra De Araújo, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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 
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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 3324/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São João dos Patos, Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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-
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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 3325/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São José de Ribamar, 
Julio Cesar De Sousa Matos, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 
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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 3326/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São José dos Basílios, 
Creginaldo Rodrigues De Assis, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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 3327/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Luís, Eduardo Brai-
de, 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 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 3328/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Luís Gonzaga do Ma-
ranhão, Francisco Pedreira Martins Junior, 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 ante-
projeto 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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021 69
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 3329 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Governador do Estado do Maranhão, o Exmo. Sr. 

Flávio Dino, ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, 
à Secretária Municipal de Saúde, a Sra. Tatiany Gomes Ferreira 
Fernandes e ao Prefeito do Município de Humberto de Campos, o 
Sr. Luís Fernando, solicitando a disponibilização de uma ambulância 
ao município de Humberto de Campos, de modo a garantir o direito à 
saúde dos cidadãos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de ju-
lho de 2021 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 3330/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Pedro da Água Bran-
ca, Marília Gonçalves, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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-
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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 3331/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Pedro dos Crentes, Dr 
Lahesio Bonfim, 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;
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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 3332/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Raimundo das Man-
gabeiras, Accioly Cardoso, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 3333/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Raimundo do Doca 
Bezerra, Seliton Miranda, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 3334/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Roberto, Danielly 
Trabulsi, 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.
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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 3335/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de São Vicente Ferrer, 
Adriano Freitas, 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-
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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 3336/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Satubinha, Santos 
Franklin, 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 
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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 3337/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Senador Alexandre Costa, 
Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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 3338/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Senador La Rocque, Bar-
tolomeu Gomes Alves, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a distribuição de alimentos que compõem merenda escolar 
durante o período de pandemia pelo covid-19, em situação de emer-
gência 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 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 3339/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Serrano do Maranhão, 
Valdine De Castro Cunha, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 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 3340/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Sítio Novo, Antonio Coe-

lho Rodrigues, 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 
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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 3341/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Sucupira do Norte, 
MARCONY DA SILVA DOS SANTOS, 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 ante-
projeto 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3342/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Sucupira do Riachão, 
Walter Azevedo, 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 3343/2021

Senhor 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 Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3344/2021

Senhor Presidente,

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



  80       SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 80
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, 
Senhor Arnobio de Almeida Martins, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3345/2021

Senhor 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 João Lisboa, Senhor Vilson Soa-
res Ferreira Lima, 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 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 3346/2021

Senhor 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 Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3347/2021

Senhor 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 Junco do Maranhão, Senhor 

Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando que excepcione 
de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas 
que não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina 
contra a COVID-19, desde 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 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 3348/2021

Senhor 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 Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, 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 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 3349/2021

Senhor 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 Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando que excepcione de retorno ao tra-
balho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham 
adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3350/2021

Senhor 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 Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
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Almeida solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presencial 
na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido imu-
nização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 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 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 3351/2021

Senhor 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 Lagoa do Mato, Senhor Ale-
xssandre Guimarães Duarte, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde 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 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 3352/2021

Senhor 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 Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando que excep-
cione de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as 
pessoas que não tenham adquirido imunização após as duas doses de 
vacina contra a COVID-19, desde 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 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 3353 /2021

Senhor Presidente, 

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

nhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Ma-
ranhão, Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. 
Nayra Monteiro, solicitando que disponibilize o “Ônibus Lílas” para 
o município de Anajatuba-Ma, no mês de julho de 2021 ou ainda em 
período seguinte a ser ajustado.

             Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços 
de saúde e informação às mulheres maranhenses que mais precisam, 
buscando a melhoria na qualidade de vida dessas cidadãs.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 19 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 3354 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino e 
ao Excelentíssimo Sr. André dos Santos Paula, Presidente da Com-
panhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), para 
que tomem providências no sentido de ampliar e melhorar a captação 
de água do Sistema de Abastecimento de Água do município de Itape-
curu Mirim-MA.

A solicitação se faz necessária pois o referido município sofre 
com os problemas gerados pela deficiência na captação de água, o que 
vem a causar a diminuição na qualidade de vida de sua população.

Sendo assim, solicitamos ao Poder Público que avalie nosso pe-
dido para que tal demanda seja realizada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 19 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 3355 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
assim como, ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Estado de 
Desenvolvimento Social, Sr. Márcio Honaiser, para que tomem pro-
vidências no sentido de Implantar uma Unidade do Restaurante Po-
pular, no Município de Itapecuru Mirim – MA. A solicitação se faz 
necessária, considerando que esses estabelecimentos são unidades de 
alimentação nutricional que oferecem a população refeições saudáveis 
a preço acessível. Além de propiciar atividades de desenvolvimento so-
cial e geração de emprego e renda a toda a região.

Sendo assim, solicitamos ao Poder Público que avalie nosso pe-
dido para que tal demanda seja realizada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 19 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 3356 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino e 
ao Secretaria de Estado da Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem 
providências no sentido de que seja feita a Implantação de um Centro 
de Hemodiálise no Município de Itapecuru- MA.

O Centro será destinado a população do município em questão 
e prestará atendimento ainda aos municípios de Anajatuba, Santa Rita, 
Presidente Vargas, Nina Rodrigues, Cantanhede, Matões, Pirapemas e 
demais comunidades vizinhas. 

Atualmente, a Região não dispõe de tal atendimento, salienta-se 
ainda, que os pacientes renais crônicos dessa região têm se deslocar 
para outras localidades a fim de receber tratamento específico. Tendo 
assim seu sofrimento e despesas aumentadas por conta desse desloca-
mento.

Sendo assim, solicitamos ao Poder Público que avalie nosso pe-
dido para que tal demanda seja realizada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 19 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 3357/2021

Senhor 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 Magalhães de Almeida, 
Senhor Raimundo Nonato Carvalho, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3358/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando que excepcione de retorno ao tra-
balho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham 
adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3359/2021

Senhor 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 Marajá do Sena, Senhor Lindo-
mar Lima de Araújo, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3360/2021

Senhor 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 Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3361/2021

Senhor 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 Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
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 3362/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda 
Nunes Cunha, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3363/2021

Senhor 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 Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, 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 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 3364/2021

Senhor 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 Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3365/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Milagres do Maranhão, 
Senhor José Augusto Cardoso Caldas, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3366/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Mirador, Senhora Maria 
Domingas Gomes Cabral Santana, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3367/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Miranda do Norte, Senhora 
Angélica Maria Sousa Bonfim, solicitando que excepcione de retor-
no ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 
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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 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 3368/2021

Senhor 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 Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3369/2021

Senhor 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 Monção, Senhora Klautenes De-
line Oliveira Nussrala, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3370 /2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Tasso Fragoso, Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 
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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 3371/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Timbiras, Dr. 
Antonio Borba, 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 3372/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Timon, DINAIR SEBAS-
TIANA VELOSO DA SILVA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 3373/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Trizidela do Vale, Dr. 
Deibson Bale, 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.
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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 3374/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Tufilândia, Vildimar 
Alves Ricardo, 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-
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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 3375/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Tuntum, Vildimar Fer-
nando Pessoa, 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-
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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 3376/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Turiaçu, Edesio Caval-
canti, 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-
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 3377/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Turilândia, Paulo Curió, 
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 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 3378/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Tutóia, Raimundo Nonato 
Abraão Baquil, 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 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 3379/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Urbano Santos, Clemilton 

Barros Araújo, 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 
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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 3380/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Vargem Grande, Jose 
Carlos De Oliveira Barros, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3381/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Viana, Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, 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 3382/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Vila Nova dos Martírios, 
Jorge 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-
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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 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 3383/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Vitória do Mearim, Rai-
mundo Nonato Everton Silva, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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 3384/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Vitorino Freire, Luanna 
Martins Bringel Rezende, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a distribuição de alimentos que compõem merenda es-
colar 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 3385/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Zé Doca, Josinha Cunha, 
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 3386/2021

Senhor 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-
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nhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Alcântara – Padre 
William, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3387/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 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 3388/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Afonso Cunha - Arqui-

medes Barcelar, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021 99
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 3389/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Aldeias Altas - Kedson,  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3390/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Água Doce do Maranhão, 
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solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3391/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Arari - Rui Filho, solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Programa de 
Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 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 3392/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Altamira do Maranhão - 

Ileilda do Queijo, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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;
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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 3393/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Alto Alegre do Maranhão 
– Nilsilene do Liorne,  solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3394/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Alto Alegre do Pindaré - Fu-
fuca, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3395/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Alto Parnaíba - Itamar Viei-
ra, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 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 3396/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Amapá do Maranhão - 

Nelene Gomes, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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;
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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 3397/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Amarante do Maranhão 
– Vanderley do Comércio,  solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3398/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Anajatuba - Helder Aragão, 
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solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3399/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Anapurus - Professora Van-
derly, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 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 3400/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Araioses - Luciana Trinta, 

solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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;
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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 3401/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Apicum-Açu - Zequinha RI-
beiro, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3402/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Araguanã – Flávio Amo-
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rim, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3403/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Arame - Pedro Fernandes, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 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 3404/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) Axixá - Sonia Campos, solici-

tando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Programa 
de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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;
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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 3405/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Bacabal - Edvan Bran-
dão, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3406/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Bacabeira – Fernanda 
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Gonçalo, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 3407/2021

Senhor 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(a) Prefeito(a) de Bacuri - Dr. Washington, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

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 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 3408/2021

Senhor 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 Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, 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 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 3409/2021

Senhor 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 Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3410/2021

Senhor 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 Nina Rodrigues, Senhor 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3411/2021

Senhor 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 Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 
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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 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 3412/2021

Senhor 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 Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3413/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, 
Senhora Iracy Mendonça Weba, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3414/2021

Senhor 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 Olho D’Água das Cunhãs, 
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3415/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando que ex-
cepcione de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública 
as pessoas que não tenham adquirido imunização após as duas doses de 
vacina contra a COVID-19, desde 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 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 3416/2021

Senhor 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 Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando que excepcione de retorno ao tra-
balho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham 
adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3417/2021

Senhor 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 Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3418/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando que excepcione de retorno ao tra-
balho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham 
adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3419/2021

Senhor 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 Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde 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 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 3420/2021

Senhor 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 Passagem Franca, Senhor Mar-
lon Saba de Torres, 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 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 3421/2021

Senhor 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 Pastos Bons, Senhor Enoque 
Ferreira Mota Neto, 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 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 3422/2021

Senhor 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 Paulino Neves, Senhor Raimun-
do de Oliveira Filho, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3423/2021

Senhor 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 Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 16 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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



  116       SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 116
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3424/2021

Senhor 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 Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3425/2021

Senhor 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 Pedro do Rosário, Senhor 
Domingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3426/2021

Senhor 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 Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presencial 
na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido imu-
nização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 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 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 3427/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3428/2021

Senhor 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 Peritoró, Senhor Josué Pinho 
da Silva Júnior, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3429/2021

Senhor 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 Pindaré-Mirim, Senhor 
Alexandre Colares Bezerra Júnior, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3430/2021

Senhor 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 Pinheiro, Senhor João Luciano 
Silva Soares, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3431/2021

Senhor 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 Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presencial 
na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido imu-
nização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 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 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 3432/2021

Senhor 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 Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3433/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor 
Francisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3434/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deocli-
des Antônio Santos Neto Macedo, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3435/2021

Senhor 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 Porto Rico do Maranhão, 
Senhor Aldene Nogueira Passinho solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3436/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando que excepcione de retorno ao tra-
balho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham 
adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3437/2021

Senhor 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 Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3438/2021

Senhor 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 Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde 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 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 3439/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora Valé-
ria Moreira Castro, 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 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 3440/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora 
Fabiana Rodrigues Mendes, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde 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 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 3441/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronil-
son Araújo Silva, 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 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 3442/2021

Senhor 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 Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presencial 
na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido imu-
nização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 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 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 3443/2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao  EXCELEN-
TÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO,FLÁVIO DINO, bem 
como, ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO 
(SINFRA), CLAYTON NOLETO, que autorize, em caráter emergen-
cial, a recuperação   da rodovia  MA-006 do trecho que liga a cidade 
de PEDRO ROSÁRIO A ZÉ DOCA, respectivamente, através do  
PROGRAMA “MAIS ASFALTO” DO GOVERNO DO ESTADO. 
Considerando que infraestrutura em asfalto produz uma dinâmica de 
desenvolvimento econômico, social e político, além do que há um com-
promisso de Governo, em “alavancar um ciclo de prosperidade para 
todos os maranhenses”.

A presente indicação visa melhorar o acesso e a trafegabilidade 
dos moradores e visitantes das respectivas cidades. Segundo dados do 
IBGE, o município de Pedro do Rosário conta com uma população de 
22.731 habitantes, e, o município de Zé Doca com 50.160 habitantes. 
Pedro do Rosário e Zé Doca são de relevante importância para o pro-
cesso desenvolvimentista do Maranhão. A pavimentação da rodovia 
estadual MA-006 até na BR-316, no povoado Cocalinho, é de vital 
importância para a atividade econômica dos dois prósperos municí-
pios maranhenses, principalmente no que diz respeito à produção, 
transporte de produtos, troca e consumo de bens e serviços entre essas 
cidades e as demais localidades das regiões.

O Programa “Mais Asfalto” contempla todos os municípios ma-
ranhenses investindo na restauração de ruas e avenidas. Executado pela 
Secretaria de Infraestrutura do Estado (SINFRA) em parceria com as 
prefeituras, o programa é um processo contínuo que tem como objetivo 
colaborar para a melhoria da trafegabilidade urbana. A pavimentação 
possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 20 de julho de 2021. - DR. LEO-
NARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 3444/2021

Senhor 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 Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3445/2021

Senhor 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 Ribamar Fiquene, Senhora Coci-
flan Silva do Amarante, solicitando que excepcione de retorno ao tra-
balho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham 
adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3446/2021

Senhor 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 Rosário, Senhor José Nilton Pi-
nheiro Calvet Filho, 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 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 3447/2021

Senhor 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 Sambaíba, Senhora Maria de Fá-
tima Ribeiro Dantas, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3448/2021

Senhor 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 Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3449/2021

Senhor 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 Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3450/2021

Senhor 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 Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde 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 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 3451/2021

Senhor 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 Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3452/2021

Senhor 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 Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3453/2021

Senhor 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 Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando que excep-
cione de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as 
pessoas que não tenham adquirido imunização após as duas doses de 
vacina contra a COVID-19, desde 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 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 3454/2021

Senhor 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 Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
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 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 3455/2021

Senhor 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 Santana do Maranhão, 
Senhor Mário José Melo Santiago, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3456/2021

Senhor 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 Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3457/2021

Senhor 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 Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3458/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, 
Senhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde 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 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 3459/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presencial 
na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido imu-
nização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 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 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.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1890/2021-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de ju-
nho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro 
de 2018 da Mesa Diretora desta Assembleia e Parecer da Procurado-
ria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a Inexigibilidade de Licitação 
respaldada no art. 25, inciso II c/c o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 
8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho 
empresa CAPACITY TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO 
LTDA, CNPJ Nº 18.133.018/0001-27, para efetivação das inscrições 
de servidores desta Casa Legislativa a participarem do Curso “eSocial 
e a Conformidade Tributária – Trabalhista na Administração Pú-
blica”, na modalidade online, ministrado pelo profissional João Luis 
Póvoa, a ser realizado nos dias 12 a 16 de julho deste ano, no valor 
total de R$ 4.770,00 (quatro mil, setecentos e setenta reais), visando 
proporcionar a melhoria na qualidade das técnicas e procedimentos em 
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução 
dos serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na 
imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua 
eficácia, consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE 
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BE-
QUIMÃO, SÃO LUÍS- MA 21 de julho de 2021. Deputado Othelino 
Neto. Presidente da ALEMA

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, incisoy VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
011/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 0907/2021-ALEMA e autorizo a celebração do contrato com a em-
presa vencedora do certame, LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE MOTORES ELÉTRICOS, CNPJ n° 34.777.255/0001-87, com 
valor de total de R$ 17.650,22 (dezessete mil, seiscentos e cinquenta 

reais e vinte dois centavos) para o Grupo 01; e R$ 2.598,40 ( dois mil, 
quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos), para o grupo 
02,  nos termos do Edital, seus anexos e das propostas vencedoras. Por 
fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. Encaminhe-
-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–
MA, 21 d julho de 2021. Deputado Othelino Neto. Presidente 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, Lei complementar 
n.° 123/2006, Resolução Administrativa n.º 955/2020 e demais legisla-
ções aplicadas à matéria e subsidiariamente, no que couber,  pela Lei nº 
8.666/93, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 012/2021-
CPL/ALEMA, em conformidade com o parecer da Procuradoria Ge-
ral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 
0492/2021-ALEMA e autorizo a celebração do contrato com a empresa 
classificada, habilitada e vencedora do certame, a empresa M DE F F 
PARGA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES, CNPJ 
n° 04.398.811/0001-43,  detentora de menor preço válido , a saber 
R$ 23.330,56 (vinte e três mil trezentos e trinta reais e cinquenta e 
seis centavos) por atender todas as exigências do edital, seus anexos e 
da proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumpri-
mento das normas legais. São Luís–MA, 21 de julho de 2021. Deputado 
Othelino Nova Alves Neto. Presidente 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
014/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administra-
tivo nº 3236/2020-ALEMA e autorizo a celebração do contrato com a 
empresa classificada em primeiro lugar no certame, a empresa “Wiki 
Telecomunicações Eireli”, CNPJ n° 11.509.434/0001-38, com valor 
total de R$ 82.100,00 (oitenta e dois mil e cem e reais),  nos termos do 
Edital, seus anexos e das propostas vencedoras. Por fim, AUTORIZO 
o Empenho para cobertura da despesa. Encaminhe-se à Diretoria Geral, 
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 21 de julho de 
2021. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente da ALEMA

REPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4005/2019-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalida-
de Pregão Eletrônico, no dia 04 de agosto às 09:30h, pelo sitio www.
comprasnet.gov.br/compras/pt-br/ para aquisição de licença perpétua de 
direito de uso de sistema de gestão de recursos humanos. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.
gov.br/compras/pt-br/e www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo 
ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apre-
sentação de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), 
durante os dias úteis, das 08:00 às 14:00. São Luís, 21 de julho de 2021. 
Marcelo Costa.Pregoeiro da ALEMA
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