
ANO XLVIII - Nº 309 - SÃO LUÍS, SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021. EDIÇÃO DE HOJE:149 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

3.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

SUMÁRIO

INDICAÇÃO....................................................................................03 CONTRATO................................................................................................149

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB

PARTIDO VERDE - PV

LICENCIADO

Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL) 
3.° Vice-Presidente: Deputado Rildo Amaral (Solidariedade) 
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PV)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT) 
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL) 
4.° Secretário: Deputado Paulo Neto (DEM)

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)       
02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM) 
04. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
05. Deputada Daniella Tema (DEM)
06. Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)
07. Deputado Dr. Yglésio (PROS)
08.        Deputado Duarte Júnior (PSB) 
09. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
10. Deputado Edson Araújo (PSB)
11. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)

12.        Deputada Mical Damasceno (PTB)
13. Deputado Neto Evangelista (DEM)
14. Deputado Othelino Neto (PC do B)
15.        Deputado Pastor Cavalcante (PTB)
16. Deputado Pará Figueiredo (PSL)
17. Deputado Paulo Neto (DEM)
18. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
19. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
20. Deputado Ricardo Rios (PDT)
21.        Deputada Valéria Macedo (PDT)
22.        Deputado Zé Inácio Lula (PT)
23. Deputado Zito Rolim (PDT)
 

Líder: Deputado Prof. Marco Aurélio

Líder: Deputado Vinícius Louro

Vice-Líder: 

01.       Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01.        Deputado Adriano (PV)
02.        Deputado César Pires (PV)

01.        Deputado Ariston Sousa (Republicanos)
02.        Deputada Detinha (PL)
03.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PL) 
04. Deputado Fábio Macedo (Republicanos)
05. Deputado Hélio Soares (PL)
06. Deputado Vinícius Louro (PL)

01. Deputado Ciro Neto (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
04. Deputado Fabio Braga (Solidariedade) 
05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

Deputada Márcio Honaiser (PDT) - Secretário de Estado
Deputada Ana do Gás (PC do B) - Secretária de Estado

01.       Deputado Arnaldo Melo (MDB)
02.       Deputada Betel Gomes (PRTB)
03.       Deputada Profª Socorro Waquim (MDB)
04.       Deputado Roberto Costa (MDB)
05.       Deputada Wendel Lages (PMN)

Deputado Rafael Leitoa



  2       SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Adelmo Soares
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputado Wendell Lages
Deputado Vinícius Louro

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputada Mical Damasceno
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zito Rolim
Deputado Fábio Braga
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Fábio Macêdo

Titulares
Deputado Ricardo Rios
Deputado Neto Evangelista
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Titulares
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Fábio Braga
Deputado Roberto Costa
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Dr. Yglésio                                      Deputado Adelmo Soares
Deputada Mical Damasceno                          Deputado Edson Araujo
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista    Deputada Betel Gomes
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputada Daniella Tema                                  Deputado Rafael Leitoa
Deputado Professor Marco Aurélio                  Deputado Ricardo Rios 
Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista      Deputado Wendell Lages
Deputado Ariston

Titulares
Deputada Mical Damasceno
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Duarte Júnior

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Zito Rolim
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Hélio Soares

Titulares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo

Suplentes
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Mical Damasceno
Deputada Daniella Tema
Deputado Neto Evangelista
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Edson Araujo
Deputado Antonio Pereira
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Neto Evangelista
Deputado Ciro Neto
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Mical Damasceno
Deputado Ricardo Rios
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ciro Neto
Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021 3
INDICAÇÃO Nº 6074/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governa-
dor Edison Lobão –  Geraldo Evandro Braga De Sousa, solicitando 
que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE 
TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚ-
MERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA 
QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6075/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 

seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Eu-
gênio Barros, Francisco Carneiro Ribeiro solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6076/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador Luiz 
Rocha, José Orlanildo Soares De Oliveira solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
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GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6077/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governa-
dor Newton Bello, Roberto Silva Araujo , solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 

O ANTEPROJETO EM ANEXO.
A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 

é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6078/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Governador 
Nunes Freire, Josimar Alves De Oliveira, solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
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de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6079/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Graça Ara-
nha, Ubirajara Rayol Soares solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 

dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6080/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Grajaú, Mercial 
Lima De Arruda, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
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dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6081/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Guima-
rães, Osvaldo Luís Gomes solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6082/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Humberto de 
Campos, Luis Fernando Silva Dos Santos solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
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tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6083/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Icatu, Walace 
Azevedo Mendes, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 

vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6084/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé do 
Meio, José Almeida De Sousa solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6085/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Igarapé Grande, 
Erlanio Furtado Luna Xavier solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 

DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6086/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Imperatriz, Fran-
cisco De Assis Andrade Ramos, solicitando que aprecie a possibili-
dade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
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TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6087/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itaipava do 
Grajaú, Jovaldo Cardoso Oliveira Junior, solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-

ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6088/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itapecuru 
Mirim, Benedito De Jesus Nascimento Neto, solicitando que apre-
cie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE 
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-
DAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
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e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6089/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Itinga do 
Maranhão, Lúcio Flávio Araújo solicitando que aprecie a possibili-
dade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 

decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6090/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jatobá, Car-
los Roberto Ramos Da Silva, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-

zembro 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 6091/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Jenipapo 
dos Vieiras, Arnobio De Almeida Martins, solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6092/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) João Lisboa, 
Vilson Soares Ferreira Lima, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6093/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Joselândia, 
Raimundo Da Silva Santos, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6094/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Junco do Mara-
nhão, Antonio Rodrigues Do Nascimento Filho solicitando que apre-

cie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE 
OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUN-
DAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6095/2021

Senhor Presidente,

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago da Pedra, Maura 
Jorge Alves De Melo Ribeiro, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
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CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6096/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago do Junco, 
Maria Edina Alves Fontes, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 

é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6097/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago dos 
Rodrigues, Valdemar Sousa Araujo solicitando que aprecie a possibi-
lidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.
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A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 

dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6098/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lago Verde, Alex 
Cruz Almeida solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-

ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6099/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa do Mato, 
Alexsandre Guimaraes Duarte, solicitando que aprecie a possibili-
dade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:
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“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 

será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6100/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lagoa Gran-
de do Maranhão, Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando 
que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE 
TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚ-
MERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA 
QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6101/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lajeado 
Novo, Ana Lea Barros Araujo, solicitando que aprecie a possibili-
dade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).
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O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 

a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6102/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Lima Campos, 
Dirce Prazeres Rodrigues, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-

zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6103/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Loreto, Germano 
Martins Coelho solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6104/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Luís Domingues, 
Gilberto Braga, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6105/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de 
Almeida, Nonato Carvalho solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
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LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6106/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, 
Ruzinaldo Guimaraes De Melo,  solicitando que aprecie a possibili-
dade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-

ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6107/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, 
Lindomar Lima De Araujo,  solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
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e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6108/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, 
Maria Deusa Lima Almeida,  solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 

desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6109/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeit(a)a de Mata Roma, 
Besaliel Freitas Albuquerque, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6110/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mati-
nha, Linielda Nunes Cunha,  solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6111/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões do 
Norte, Solimar Alves De Oliveira, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6112/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões, 
Ferdinando Araujo Coutinho,  solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6113/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6114/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirador, 
Maria Domingas Gomes Cabral,  solicitando que aprecie a possibi-
lidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6115/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Miranda 
do Norte, Angelica Maria Sousa Bonfim,  solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6116/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirin-
zal, Amaury Santos Almeida,  solicitando que aprecie a possibilidade 
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de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6117/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Monção, 
Claudia Silva,  solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-

NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6118/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mon-
tes Altos, Domingos França solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
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é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6119/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Morros, 
MILTON JOSE SOUSA SANTOS, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6120/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nina Rodri-
gues, Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
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ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6121/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova 
Colinas, Josei Rego Ribeiro,  solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6122/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Iorque, 
Daniel Franco De Castro solicitando que aprecie a possibilidade de 
IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
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da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6123/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Nova Olinda 
do Maranhão, Iracy Weba solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6124/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olho d’Água 
das Cunhãs, Glauber Azevedo,  solicitando que aprecie a possibili-
dade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
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zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6125/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olinda 
Nova do Maranhão, Conceição De Maria Cutrim Campos solicitan-
do que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE 
TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚ-
MERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO 
FUNDAMENTAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA 
QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6126/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paço do 
Lumiar, Maria Paula Azevedo Desterro,  solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
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LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6127/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Palmei-
rândia, Edilson da Alvorada,  solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-

ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6128/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paraibano, 
Vanessa Furtado solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021 29
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6129/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Parna-
rama, Raimundo Silveira, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6130/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Passa-
gem Franca, Marlon Torres, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6131/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pastos Bons, 
Enoque Mota, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6132/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulino 
Neves, Raimundinho Lidio, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6133/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 
PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6134/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedreiras, 
Vanessa Maia, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6135/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedro do Ro-
sário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, , solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6136/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva, 
RONILDO CAMPOS SILVA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6137/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peri Mirim, 
Heliezer De Jesus Soares, , solicitando que aprecie a possibilidade 
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de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6138/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peritoró, 
Josue Pinho Da Silva Junior, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-

CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6139/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pindaré-Mi-
rim, Alexandre Colares Bezerra Júnior, solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
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é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6140/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pinheiro, Lu-
ciano Genésio, , solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6141/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pio XII, 
AURELIO PEREIRA DE SOUSA, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
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ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6142/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pira-
pemas, Fernando Cutrim, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6143/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Poção de 
Pedras, Francisco Pinheiro, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
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da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6144/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto 
Franco, Deoclides Macedo, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA 
A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DIS-
PONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6145/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Rico 
do Maranhão, Aldene Nogueira Passinho, solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
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vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6146/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Du-
tra, Raimundo da Audiolar, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6147/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Juscelino, Dr. Pedro Ramos, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
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LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6148/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presi-
dente Médici, Janilson Dos Santos Coelho, solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-

ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6149/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente 
Sarney, Valeria Moreira Castro, solicitando que aprecie a possibili-
dade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓ-
RIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS 
DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
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e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6150/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presi-
dente Vargas, Fabiana Rodrigues Mendes, solicitando que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRI-
GATÓRIA A AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VA-
GAS DISPONÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL E CRECHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 

desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6151/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Primeira 
Cruz, Ronilson Araujo Silva, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A 
AFIXAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPO-
NÍVEIS NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRE-
CHES DO MUNICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6152/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Raposa, 
Eudes Barros, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA QUE TORNE OBRIGATÓRIA A AFIXAÇÃO 
PERMANENTE DO NÚMERO DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS 
ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CRECHES DO MU-
NICÍPIO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO.

A obstaculização de crianças portadoras de deficiência à escola 
é uma triste realidade que ainda acontece em muitos estabelecimentos 
de ensino, que fazem distinção quanto às vagas ofertadas, priorizando 
crianças que não requeiram cuidados especiais.

A constituição Federal de 1988 atrela ao direito à educação uma 
dimensão jurídico-social, impondo o caráter social a tal direito social 
(Arts. 6º e 205 da Constituição Federal), mas também dimensão políti-
ca, pedagógica e ética, responsabilizando a família, o Estado e a socie-
dade, estabelecendo ainda três objetivos.:

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visan-
do ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (art. 205 da Cons-
tituição Federal).

O presente Projeto de lei vem transformar esse cenário impondo 
a obrigação das escolas particulares em divulgar lista com o número de 
vagas existentes, preenchidas e disponíveis, em local de fácil visuali-
zação de forma a todos possam concorrer com igualdade de condições.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

TORNA OBRIGATÓRIA A AFI-
XAÇÃO PERMANENTE DO NÚMERO 
DE VAGAS DISPONÍVEIS NAS ESCO-
LAS DE ENSINO FUNDAMENTAL E 
CRECHES DO MUNICÍPIO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º Ficam obrigadas as escolas de ensino fundamental e cre-
ches do Município a afixar permanentemente, em local de fácil visibili-
dade, o número de vagas disponíveis por segmento e série.

Art. 2º A lista a ser divulgada deve ser atualizada mensalmente 
e nela deve constar o número total de vagas existentes, preenchidas e 
disponíveis.

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Municipal regular, através de 
decreto, as sanções ou multas aplicáveis no caso de descumprimento 
desta Lei.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de de-
zembro 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 6153/2021
                                             
Senhor Presidente

Nos termos que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal de São Luís, Estado do Maranhão Eduardo 
Braide, que seja autorizado a Sra. Caroline Marques Salgado, Secretá-
ria de Municipal da Educação de São Luís – SEMED/MA, as medidas 
legais e administrativas para CRIAR, IMPLANTAR E MANTER EM 
FUNCIONAMENTO, uma unidade de Ensino Cívico – Militar, em 
Convênio com o Ministério da Educação, na UNIDADE DE ENSINO 
BÁSICO DARCI RIBEIRO, localizada na Avenida dos Africanos, nº 
1.500, bairro Sacavém, município de São Luís – MA, beneficiando as 
populações dos bairros daquela Região.

Considerando os termos de reportagem do site G1 – Maranhão, 
datada de 19/05/2020, São Luís é a quinta capital brasileira com o maior 
número de domicílios em aglomerados subnormais, também conheci-
dos como favela, invasão, baixada, comunidade, palafita, loteamento, 
ente outros, contava com 14.423 domicílios, com uma população equi-
valente a 100.000 habitantes, havendo carência por serviços públicos 
essenciais, como educação, segurança pública, saneamento e saúde.

Considerando, ainda, a proposta pedagógica para integrar ao sis-
tema de Escolas Cívicas Brasileiras, observam o estrito cumprimento 
da legislação em vigência, voltada sobretudo ao 6º ao 9º ano, e médio, 
do 1º ao 3º ano, destacando valores, costumes e tradições, que assegu-
ram a formação do cidadão(ã), bem como despertando vocações para 
carreira militar.

Considerando, finalmente, que o modelo Cívico – Militar, pos-
sibilita melhores condições de ensino para crianças, adolescentes e jo-
vens de baixa renda, repercutindo na redução dos indicadores de vio-
lência nessa faixa etária.

Ante ao exposto, solicitamos aos demais pares a aprovação da 
presente indicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em São Luís, 17 de dezembro de 2021. - ARNALDO MELO 
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº6154 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando 
que o Secretário de Estado das Cidades – Sr. Marcio Jerry e ao 
Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 
(CAEMA) – Sr. André dos Santos Paula, providencie a construção do 
sistema de abastecimento de água (poço artesiano) no Povoado Estiva, 
na cidade de Bequimão – MA. 

A melhoria do abastecimento do Sistema de Água se faz neces-
sária para melhorar as condições de vida da população, levando em 
consideração que não existe qualquer sistema de abastecimento na co-
munidade, gerando transtornos a todos que ali habitam.

Destarte, se faz indispensável uma ação do Poder Público para 
que esta solicitação seja concretizada de fato, melhorando a qualidade 
de vida da população.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-

ckman”. São Luís 21 de dezembro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal – 
Deputada Estadual - PP
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6155 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flavio Dino, solicitando que 
a Secretaria da Mulher do Estado - Dr. Ana do Gás, disponibilize a 
“Carreta da Mulher” para a cidade de Bequimão – MA. 

Percorrendo a realidade local da região de Bequimão, venho atra-
vés desta indicação, solicitar os importantes serviços oferecidos pela 
Secretaria da Mulher, por meio da “Carreta da Mulher”, unidades mo-
veis que promovem o atendimento e serviços básicos de saúde como: 
exame preventivo de câncer de colo de útero (Papanicolau), vacinação, 
teste rápido de HIV, mamografia e entre outros, além de disponibilizar 
palestras educativas e informativas que visam conscientizar a popula-
ção de matérias relacionadas ao público feminino. 

Acredita-se no olhar sensível que a Secretaria tem para gerar 
saúde e bem estar a todos, destacando a importância da agilidade e 
eficiência da Unidade Móvel de Saúde da Mulher e o quanto ela tem 
sido referência em todo o Estado do Maranhão. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís 21 de dezembro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - 
Deputada Estadual - PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6156 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando que 
a Presidente do PROCON Maranhão e VIVA - Dra. Karen Barros, 
disponibilize o PROCON MÓVEL para o município de Bequimão – 
MA. 

Tendo em vista a importância dos serviços oferecidos pelas 
unidades móveis do VIVA/PROCON, que proporcionam cidadania e 
orientam consumidores por todo Maranhão, venho por meio desta indi-
cação solicitar que tal benefício seja direcionado ao município de Be-
quimão – MA. 

As ações móveis facilitam a descentralização dos serviços ofere-
cidos pelo órgão, além de servirem de apoio para a solução de proble-
mas das relações de consumo.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-
ckman”. São Luís 22 de dezembro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal – 
Deputada Estadual – PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6157 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento, 

requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando que 
a Presidente do PROCON Maranhão e VIVA - Dra. Karen Barros, 
implante uma unidade do Viva/Procon no município de Bequimão – 
MA. 

O referido pedido tem a finalidade de levar mais cidadania a to-
dos, através dos diversos serviços ofertados pela Unidade, visando ga-
rantir direitos básicos tais como a emissão de documentos e resoluções 
de demandas que devem ser apuradas pelo PROCON. 

A unidade instalada irá reduzir gastos de quem muita das vezes 
precisa ir até a capital para realizar serviços básicos, elevando o custo 
com passagens e hospedagem. 

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-
ckman”. São Luís 22 de dezembro de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal – 
Deputada Estadual – PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6158 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba, Helder Lopes 
Aragão, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% 
dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6159 /2021

Senhor Presidente,

Na 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro do Guilherme – 
José Soares De Lima  solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização 
de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6160 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 
70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6161 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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, 
Thalita e Silva Carvalho Dias, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de 
utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6162 /2021

Senhor Presidente,

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 Açailândia - Aluísio, 
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, 
a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos gastos 
do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de profissionais 
da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.
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Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 

Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6163/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara - Padre William, 
solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, 
a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos gastos 
do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de profissionais 
da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6164 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas - Kedson Araú-
jo Lima, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% 
dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6165 /2021

Senhor Presidente,

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 Altamira do Maranhão 
- ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do 
cumprimento de utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manuten-
ção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb) com pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021.- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6166 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Alto Alegre do Mara-
nhão - NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA, solicitando 
adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigato-
riedade do cumprimento de utilização de 70% dos gastos do Fundo de 
Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) com pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6167 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Alegre do Pindaré - 
FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do 
cumprimento de utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manuten-
ção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educa-
ção (Fundeb) com pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 

exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021.- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6168 /2021

Senhor Presidente,

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Parnaíba - Itamar 
Nunes Vieira, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 
70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6169 /2021

Senhor Presidente,

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amapá do Maranhão 
- Nelene da Costa Gomes, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de 
utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
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vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6170 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amarante do Maranhão 
- Vanderly Gomes Miranda, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de 
utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021.-WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6171 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Centro Novo do Mara-
nhão – Joedson Almeida Dos Santos solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumpri-
mento de utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) com pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021.- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6172 /2021

Senhor Presidente,

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Chapadinha – Maria 
Ducilene Pontes Cordeiro solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de 
utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6173 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cidelândia –  Fernando 
Augusto Coelho Teixeira  solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de 
utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6174 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Codó, Bruno Jose Fran-
cisco Lima Neres solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 
70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6175 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coelho Neto, Bruno José 
Almeida e Silva solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 
70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6176 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anapurus, VANDERLY 
DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, solicitando adoção 
de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade 
do cumprimento de utilização de 70% dos gastos do Fundo de Ma-
nutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) com pagamento de profissionais da Educação. 
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Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6177 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Apicum-Açu, JOSÉ DE 
RIBAMAR RIBEIRO, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de uti-
lização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6178 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araguanã, Flávio Amorim 
Muniz, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos 
gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6179 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araioses, Luciana Marão 
Felix, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos 
gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
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tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6180/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arame, Pedro Fernandes 
Ribeiro, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% 
dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valo-
rização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6181 /2021

Senhor Presidente,

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arari, Rui Fernandes 
Filho, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 70% dos 
gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-

postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6182 /2021

Senhor Presidente,

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Axixá, MARIA 
SONIA OLIVEIRA CAMPOS, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de 
utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6183 /2021

Senhor Presidente,

Na 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN BRAN-
DAO DE FARIAS,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização de 
70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6184 /2021

Senhor Presidente,

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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabeira, CARLA 
FERNANDA DO REGO GONCALO, solicitando adoção de medi-
das para viabilizar, no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cum-
primento de utilização de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) com pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6185 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacuri, WASHINGTON 
LUIS DE OLIVEIRA, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, a obrigatoriedade do cumprimento de utilização 
de 70% dos gastos do Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) com pagamento 
de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Dessa forma, destaco o art. 212-A, inciso XI da Constituição 
Federal: “proporção não inferior a 70% (setenta por cento) de cada 
fundo referido no inciso I do caput deste artigo, excluídos os recur-
sos de que trata a alínea “c” do inciso V do caput deste artigo, será des-
tinada ao pagamento dos profissionais da educação básica em efetivo 
exercício, observado, em relação aos recursos previstos na alínea “b” 
do inciso V do caput deste artigo, o percentual mínimo de 15% (quinze 
por cento) para despesas de capital”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de de-
zembro de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6186 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, 
Senhor Marcio Jerry, solicitando, em caráter de urgência, a construção 
de uma praça no Povoado Santaninha, localizado em Cedral – MA. 

A presente solicitação tem o objetivo de iniciar essa obra que tem 
um impacto social muito relevante, pois incentiva a integração, gerando 
no município um espaço democrático de interação, lazer, convívio, com 
ambiente moderno, acessível, voltado para todas as idades e segmentos.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 22 de dezembro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal 
- Deputada Estadual - PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.



  50       SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 50
INDICAÇÃO Nº 6187 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flávio Dino, solicitando que 
o Secretário de Estado de Infraestrutura – Dr. Clayton Noleto, provi-
dencie 2 km de  pavimentação asfáltica por meio de bloquetes no 
Povoado Santaninha em Cedral – MA. 

Após ouvir as demandas locais da comunidade, constatou-se a 
necessidade da pavimentação asfáltica no povoado Santaninha, que ge-
rará qualidade de vida e segurança a todos. 

Atualmente, a população sofre com os transtornos trazidos pela 
poeira e lama que acumula em consequência da falta de pavimentação 
local. Vale mencionar que os bloquetes serão benéficos pois melhoram 
economia, possuem rapidez e versatilidade na manutenção, além de 
contribuir com o aspecto climático por irradia menos calor do que o 
sistema tradicional com asfalto.

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 22 de dezembro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal 
- Deputada Estadual - PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6188 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa. Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino e ao Secretário Estadual de Educação, Sr, Felipe 
Camarão, solicitando a construção de uma Quadra Poliesportiva em 
Jacarequara, localizado no município de Cedral – MA. 

Considerando que será de grande importância a prática desporti-
va, onde as crianças e jovens terão seus momentos de lazer, integração 
social e incentivo ao esporte, melhorando assim sua qualidade de vida, 
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 22 de dezembro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal 
- Deputada Estadual – PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6189 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado -  Dr. Flavio Dino, solicitando que 
a Secretaria da Mulher do Estado – Dr. Ana do Gás, disponibilize a 
“Carreta da Mulher” para a Sede de Cedral – MA.

É importante destacar os benefícios trazidos pela Unidade Móvel 
de Saúde ofertada pela Secretaria da Mulher, gerando saúde e bem estar 
à população feminina maranhense. 

Além da mamografia, a Carreta da Mulher oferece preventivo 
do câncer de colo de útero, consultas médicas, vacinas, aferição de 
pressão arterial e glicemia, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatite B e C 

e outros, assim como palestras de conscientização e prevenção voltada 
ao público feminino. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 22 de dezembro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal 
- Deputada Estadual – PP

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6190 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio Silva 
Sousa, solicitando a abstenção na comemoração com festejos de final 
de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em vista do au-
mento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6191/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando a abstenção na comemoração com 
festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas 
em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6192 /2021

Senhor Presidente,

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 Água Doce do Maranhão, 
Senhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a abstenção na 
comemoração com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglo-
meração de pessoas em vista do aumento significativo de casos de CO-
VID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 6193 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William 
Guimarães da Silva, solicitando a abstenção na comemoração com 
festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas 
em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6194 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando a abstenção na comemoração com festejos 
de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em vista 
do aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. – DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6195 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a abstenção na comemo-
ração com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração 
de pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 
no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6196 /2021

Senhor Presidente,

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 Alto Alegre do Maranhão 
Senhora Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando a abstenção 
na comemoração com festejos de final de ano (natal e réveillon) com 
aglomeração de pessoas em vista do aumento significativo de casos de 
COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6197 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando a abstenção na comemo-
ração com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração 
de pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 
no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6198 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando a abstenção na comemoração com festejos de 
final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em vista do 
aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6199 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando a abstenção na comemoração 
com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de 
pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 no 
mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6200 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
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nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a abstenção na comemo-
ração com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração 
de pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 
no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6201 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder Lo-
pes Aragão, solicitando a abstenção na comemoração com festejos de 
final de ano (natal e réveillon) com aglomeração de pessoas em vista do 
aumento significativo de casos de COVID-19 no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6202 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando a abstenção na comemo-
ração com festejos de final de ano (natal e réveillon) com aglomeração 
de pessoas em vista do aumento significativo de casos de COVID-19 
no mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6203 /2021

Senhor Presidente,

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 Açailândia, Senhor Aluísio 
Silva Sousa, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6204 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6205 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Água Doce do Maranhão, Se-
nhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6206 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William 
Guimarães da Silva, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6207 /2021

Senhor Presidente,

Na 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 Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6208 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. -DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6209 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando que sejam tomadas 
medidas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à saniti-
zação (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6210 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6211 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6212 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6213 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6214 /2021

Senhor Presidente,

Na 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 Anajatuba, Senhor Helder Lo-
pes Aragão, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6215 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando que sejam tomadas me-
didas de informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitiza-
ção (uso de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante 
ômicron do Coronavirus que vem causando aumento de infecção em 
várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6216 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de Ri-
bamar Ribeiro, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6217 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio 
Ronne Amorim Muniz, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6218 /2021

Senhor Presidente,

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 Araioses, Senhora Luciana 
Marão Félix, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6219 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, solicitando que sejam tomadas medidas de informação e 
acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6220 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6221 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
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minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora  Maria 
Sônia Oliveira Campos, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6222 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, solicitando que sejam tomadas medidas de informação 
e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de máscaras e 
higienização) em vista da difusão de variante ômicron do Coronavirus 
que vem causando aumento de infecção em várias cidades do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6223 /2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Bacabeira, Senhora  Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, solicitando que sejam tomadas medidas de 
informação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso 
de máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6224 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washing-
ton Luis de Oliveira, solicitando que sejam tomadas medidas de in-
formação e acautelamento dos munícipes quanto à sanitização (uso de 
máscaras e higienização) em vista da difusão de variante ômicron do 
Coronavirus que vem causando aumento de infecção em várias cidades 
do mundo . 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de de-
zembro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6225 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO 
DINO, e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, MAR-
CELLUS RIBEIRO, solicitando que UTILIZE COMO BASE DE 
CÁLCULO PARA COBRANÇA DO IPVA EM 2022, O MESMO 
PREÇO DE REFERÊNCIA DOS VEÍCULOS USADOS EM 2021, 
EVITANDO ASSIM UM AUMENTO NO PREÇO FINAL CO-
BRADO.

O principal objetivo desse pedido é barrar mais um aumento de 
imposto para o bolso dos contribuintes do Estado do Maranhão, que 
continuam enfrentando uma série de problemas financeiros acarretados 
ao longo de todo período da pandemia de COVID-19. De tal maneira, 
busca-se aqui, em forma de conteúdo legal, evitar a vinculação da base 
de cálculo do IPVA à eventuais reajustes dos preços médios de mercado 
dos veículos acima dos valores observados no período anterior. A tabela 
abaixo mostra como o uso dos dados inflacionados vai onerar o traba-
lhador maranhense nesse período de recuperação econômica.

VEÍCULOS IPVA 2021 IPVA 2022

Celta Spirit/ LT 1.0 MPFI 8V FlexP. 5p R$ 430 R$ 716

Gol 1.0 Mi Total Flex 8V 4p R$ 450 R$ 725

Plenário Nagib Haickel, 22 de novembro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 6226 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEN-
TRO DO GUILHERME, solicitando que aprecie a possibilidade de 
IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
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este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6227 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ 
GRANDE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6228 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVER-
NADOR EDISON LOBÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
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z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6229 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESTREI-
TO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6230 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GO-
VERNADOR EUGÊNIO BARROS, solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
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maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6231 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FEI-
RA NOVA DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6232 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DOS PATOS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
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dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6233 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO CARÚ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6234 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FERNAN-
DO FALCÃO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
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DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6235 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FOR-
MOSA DA SERRA NEGRA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 

SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6236 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FORTU-
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NA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6237 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GODOFRE-
DO VIANA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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INDICAÇÃO Nº 6238 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRA-
JAÚ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-

mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6239 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUI-
MARÃES, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.
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Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 

entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6240 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ 
DO MEIO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 

escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6241 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IMPERA-
TRIZ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
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disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6242 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAIPAVA 
DO GRAJAÚ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 

e outros.
Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 

disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6243 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPECU-
RU MIRIM, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
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1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6244/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JATOBÁ, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6245 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOÃO LIS-
BOA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
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rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6246 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JOSELÂN-
DIA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-

mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6247 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DA PEDRA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.
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Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-

mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6248 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DO JUNCO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-

tização e combate à violência contra o idoso.
Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-

mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6249 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGO DOS 
RODRIGUES, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
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preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6250 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGO VER-
DE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-

nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6251 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA 
DO MATO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
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vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6252 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LA-
GOA GRANDE DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possi-
bilidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6253 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMA 
CAMPOS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON 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.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6254/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS 
GONZAGA DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6255 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GO-
VERNADOR LUIZ ROCHA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
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GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6256 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MI-
LAGRES DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6257 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVER-
NADOR NUNES FREIRE, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
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1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6258 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA 
COLINAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6259 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAÇO DO 
LUMIAR, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
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este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6260 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PALMEI-
RÂNDIA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6261 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARAIBA-
NO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
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z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6262 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PARNARA-
MA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6263 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM 
FRANCA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
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maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6264 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAS-
TOS BONS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6265 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULINO 
NEVES, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
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dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6266 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PAULO RA-
MOS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6267 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDREI-
RAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
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NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6268 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PEDRO DO 
ROSÁRIO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 

O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6269 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PENAL-
VA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
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E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6270 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERI MI-
RIM, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-

GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6271 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PERITO-
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RÓ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6272 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 

seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINDARÉ 
MIRIM, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6273 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIO XII, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6274 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE POÇÃO DE 
PEDRAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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INDICAÇÃO Nº 6275 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
ROBERTO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-

mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6276 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO PARAÍSO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.
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Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 

entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6277 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA 
FILOMENA DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 

escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6278 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO BREJÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
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disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6279 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
BATISTA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 

e outros.
Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 

disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6280 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÍTIO 
NOVO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
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1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6281 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA 
NOVA DOS MARTÍRIOS, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 

rede pública de ensino.
Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 

1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6282 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE APICUM-A-
ÇU, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.
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Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-

mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6283 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CODÓ, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-

tização e combate à violência contra o idoso.
Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-

mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6284 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJA-
PIÓ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
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preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6285 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VARGEM 
GRANDE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-

nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6286 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE URBANO 
SANTOS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021 87
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6287 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA 
DO MEARIM, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6288 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITORINO 
FREIRE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº6289 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUTÓIA, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6290 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIANA, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6291 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TIMON, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6292 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SATUBI-
NHA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6293 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO MA-
THEUS DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6294  /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA 
DO RIACHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6295 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TUFILÂN-
DIA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6296 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SER-
RANO DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
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GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6297 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TASSO 
FRAGOSO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6298 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TRIZIDELA 
DO VALE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.
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Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. – 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6299 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENA-
DOR ALEXANDRE COSTA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6300    /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA 
DO NORTE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
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município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº6301 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DETIMBI-
RAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 

1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº6302 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENADOR 
LA ROQUE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.
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Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 

direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6303 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
BENEDITO DO RIO PRETO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 

este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021.- WELLIN-
GTON DO CURSO-Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº6304 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUIS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
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crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6305/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX 
DE BALSAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6306 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO BEN-
TO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
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z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6307 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA 
QUITÉRIA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6308 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAN-
TA LUZIA DO PARUÁ, solicitando que aprecie a possibilidade de 
IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
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anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6309 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
FRANCISCO DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possi-
bilidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 

maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6310 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
RAIMUNDO DA DOCA BEZERRA, solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.
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Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-

te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº6311 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 

pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.
Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-

te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6312 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DESANTA 
HELENA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
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dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6313 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA 
INÊS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº6314 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PEDRO DOS CRENTES, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
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PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº6315 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍ-
BA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-

NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6316 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
PEDRO DA ÁGUA BRANCA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
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SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6317 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PINHEI-
RO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-

GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6318 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PORTO 
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FRANCO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6319 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN-
TE DUTRA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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INDICAÇÃO Nº 6320 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN-
TE MÉDICI, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. – 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº6321 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRAPE-
MAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
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mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6322 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO 
DO SÓTER, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6323 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRE-
SIDENTE JUSCELINO, solicitando que aprecie a possibilidade de 
IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
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escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6324 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA 
OLINDA DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. – 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 

disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6325/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NINA RO-
DRIGUES, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                        SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021 107
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6326/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA 
IORQUE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 

1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6327 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MONTES 
ALTOS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
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rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6328 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE OLHO 
D’ÁGUA DAS CUNHÃS, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6329/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA 
COLINAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
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preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6330 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GO-
VERNADOR NEWTON BELLO, solicitando que aprecie a possi-
bilidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO – Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6331/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MON-
ÇÃO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
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contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6332/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOR-
ROS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6333/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRA-
DOR, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6334/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRI-
ZAL, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6335/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MIRAN-
DA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6336/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS 
DOMINGUES, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6337/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARAJÁ 
DO SENA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6338/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente in-
dicação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
MARANHÃOZINHO, solicitando que aprecie a possibilidade de 
IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6339/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MA-
GALHÃES DE ALMEIDA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6340/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARA-
CAÇUMÉ solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6341/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATI-
NHA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6342/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATA 
ROMA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6343/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATÕES 
DO NORTE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6344/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUIZ 
GONZAGA DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE 
AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE 
À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 

município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6345/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DAVINÓ-
POLIS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
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direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº  6346/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COROA-
TÁ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 

e de tratamento com eles.
Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 

direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6347/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUNCO 
DO MARANHÃOMONÇÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
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crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6348 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GOVERNA-
DOR ARCHER, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 

sensibilizar a população.
O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 

crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6349 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAJEADO 
NOVO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
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te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6350 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO 
MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 

anterior. 
Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-

te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6351 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ICATU, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
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maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6352 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GONÇAL-
VES DIAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6353 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE FOR-
TALEZA DOS NOGUEIRAS, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
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dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6354 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRAÇA 
ARANHA,, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 

é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6355 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente in-
dicação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
HUMBERTO DE CAMPOS, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
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PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6356 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURURU-
PU, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 

E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6357 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ESPERAN-
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TINÓPOLIS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6358 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-

cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CON-
CEIÇÃO DO LAGO-AÇU, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6359 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DUQUE 
BACELAR, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6360 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE DOM PE-
DRO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
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e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6361 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLI-
NAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 

entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6362 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COE-
LHO NETO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
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fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6363 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRAL, 
solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRA-
MA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E 
PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 

e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6364 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAM-
PESTRE DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
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disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6365 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6366 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada à PREFEITA DO MUNICÍPIO DE CHAPADI-
NHA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
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palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6367 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAN-
TANHEDE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6368 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
DO GURUPI, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
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mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6369 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CACHOEI-
RA GRANDE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-

tização e combate à violência contra o idoso.
Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-

mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6370 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEN-
TRAL DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências
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Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 

preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6371 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO 
NOVO DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-

nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6372 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIDELÃN-
DIA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
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vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6373 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO 
MENDES, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6374 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL 
DO NORTE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON 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.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6375 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAROLI-
NA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6376 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJARI, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6377 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM 
JARDIM, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6378 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada à PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BREJO, soli-
citando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON 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.

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6379 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada à PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BURITIRA-
NA solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 

município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6380 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BE-
QUIMÃO, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
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direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6381 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BER-
NARDO DO MEARIM, solicitando que aprecie a possibilidade de 
IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6382 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO 
DE AREIA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
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e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6383 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada à PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BOM 
LUGAR, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 

crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6384 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS 
DAS SELVAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLAN-
TAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOE-
DUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA 
CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS 
DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJE-
TO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
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sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6385 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITI, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-

z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6386 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BENEDI-
TO LEITE, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 
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Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-

te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6387 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÁ-
GUA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 

maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6388 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada à PREFEITA DO MUNICÍPIO DE AXIXÁ, soli-
citando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
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te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6389 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BACA-
BAL, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 

pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.
Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-

te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6390 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARA-
GUANÃ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
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te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6391 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada à PREFEITA DO MUNICÍPIO DE BACABEI-
RA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 

pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.
Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-

te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6392 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BALSAS, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
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dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6393 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARI, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 

é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6394 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREI-
RINHAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-



  142       SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 142
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6395 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARÃO DE 
GRAJAÚ, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 

O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6396 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada à PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARAIO-
SES, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
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GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6397 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 

seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARAME, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6398 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-



  144       SEGUNDA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 144
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BACURI, so-
licitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PROGRAMA 
PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS E PRE-
VENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O IDOSO 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARANHÃO, NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6399 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARRA DO 
CORDA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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INDICAÇÃO Nº 6400 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BACURI-
TUBA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 

e combate a violência contra o idoso.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6401 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ANAJATU-
BA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
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entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6402 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ÁGUA 
DOCE DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 

fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.
Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 

entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6403 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AFONSO 
CUNHA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
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e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6404 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTA-
RA, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR PRO-
GRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS 
E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA O 
IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6405 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS 
ALTAS, solicitando que aprecie a possibilidade de IMPLANTAR 
PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES SOCIOEDUCATI-
VAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIOLÊNCIA CONTRA 
O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO MARA-
NHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANE-
XO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
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palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6406 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada à PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ALTA-
MIRA DO MARANHÃO , solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

INDICAÇÃO Nº 6407 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AMA-
RANTE DO MARANHÃO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de IMPLANTAR PROGRAMA PARA DISPOR SOBRE AÇÕES 
SOCIOEDUCATIVAS E PREVENTIVAS DE COMBATE À VIO-
LÊNCIA CONTRA O IDOSO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNI-
CIPAIS DO MARANHÃO, NA FORMA QUE DISPÕE O ANTE-
PROJETO EM ANEXO. 

O art. 4º, § 1º do Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, dispõe que 
é dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos direitos do idoso, 
dessa forma cabe também ao Poder Legislativo e Poder Executivo zelar 
pelo bem estar social, garantias e direitos do grupo.

Consoante a isso, segundo a Lei de Acesso à Informação, somen-
te em meados de 2020 tiveram mais de 25 mil denúncias de violência e 
maus tratos contra o idoso, crescendo mais de 59% em relação ao ano 
anterior. 

Diante desta triste realidade, é necessário criar formas de comba-
te a violência contra o idoso e de garantir o direito dessas pessoas. Fa-
z-se necessário a institucionalização de medidas socioeducativas para 
sensibilizar a população.

O Anteprojeto de Lei tem por objetivo promover a educação das 
crianças frente a necessidade de assegurar os direitos dos idosos, sendo 
este o fator primordial para a mudança no contexto social das famílias 
e de tratamento com eles.

Dessa forma, consoante ao dever do Município de promover os 
direitos dos idosos, aos pilares estabelecidos na Constituição Federal de 
1988, submete-se o anteprojeto em anexo para implantação no referido 
município.

Assembleia Legislativa, em 10 de dezembro de 2021. - WELLIN-
GTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO

Dispõe sobre ações socioeducati-
vas e preventivas de combate à violência 
contra o idoso nas escolas públicas mu-
nicipais e dá outras providências

Art.1° O Poder Executivo promoverá ações socioeducativas e 
preventivas em toda a rede pública de ensino municipal para conscien-
tização e combate à violência contra o idoso.

Parágrafo único. As ações deverão ser direcionadas preferencial-
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mente aos estudantes a partir do quinto ano do ensino fundamental da 
rede pública de ensino.

Art. 2° As ações socioeducativas a que se refere o caput do art. 
1° deverão ser realizadas por meio de atividades extraclasses, como 
palestras, peças de teatro, exposição de filmes, promoção de eventos 
e outros.

Art. 3° Os espaços da rede pública de ensino municipal serão 
disponibilizados a fim de estimular a participação da comunidade intra 
e extraescolar, em conformidade com o projeto pedagógico da unidade 
escolar, favorecendo o desenvolvimento de uma cultura participativa e 
fortalecendo os vínculos da escola com a comunidade.

Art. 4° O Poder Executivo deverá estimular a cooperação técnica 
entre órgãos municipais e entidades não governamentais a fim de imple-
mentar e desenvolver na rede pública de ensino as ações de prevenção 
e combate a violência contra o idoso.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 051/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
EMPRESA SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI 
firmam entre si o presente Contrato, oriundo do Processo Administra-
tivo nº 3981/2018 – ALEMA, que originou a Licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico n.º 031/2021. OBJETO: Fornecimento e ins-
talação de sistema fotovoltaico conectado à rede (SFCR), no Edifício 
Sede da Assembleia Legislativa do Maranhão, com potência mínima

 total de 800KWP (oitocentos mil watt-pico) e serviço continuado de 
aferição de performance com manutenção da usina pelo período de 24 
(vinte e quatro) meses, conforme as condições, quantidades e exigên-
cias estabelecidas no Termo de Referência. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 - Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 - Ação 
Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 
44.90.51.92 – Instalações; ; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Suba-
ção: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANU-
TENÇÃO). Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários 
do Tesouro. DO VALOR: R$ 3.098.400,00 (três milhões, noventa e 
oito mil e quatrocentos reais). NOTA DE EMPENHO: Foi emitida 
pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho n.º 2021NE002502, 
de 16/12/2021, no valor de R$ 3.098.400,00 (três milhões, noventa e 
oito mil e quatrocentos reais) à conta da dotação acima especificada. 
VIGÊNCIA: O prazo de execução do serviço é de 180 (cento e oitenta) 
dias para implantação do SVCR e de 24 (vinte e quatro) meses para o 
serviço continuado de Aferição de Performance, contado este último a 
partir do Termo de Recebimento da instalação. DATA DE ASSINATU-
RA: 23/12/2021. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93; Lei Fede-
ral n.º 10.520/02; Resolução Administrativa n.º 955/2018 da ALEMA; 
Processo Administrativo nº 3981/2018. ASSINATURAS: CONTRA-
TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino 
Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 
e empresa EMPRESA SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
EIRELI, CNPJ n.º 04.885.201/0001-74 – CONTRATADA. São Luís 
(MA), 23 de dezembro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


