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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  04 / 08 / 2022 – 5ª FEIRA

PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS

ESCALA RESERVA 
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 04.08.2022 – (QUINTA-FEIRA)

I - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ Nº 
193/2022)

1. PROJETO DE LEI Nº 330 /2022 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO 
PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMEN-
TO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA 

2. PROJETO DE LEI Nº 576/2021 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DA COMUNICAÇÃO DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO, DA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE 
NASCIMENTO REALIZADO POR MÃES E/OU PAIS DE MENO-
RES DE 14 (QUATORZE) ANOS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. 

3. PROJETO DE LEI Nº 217/2022 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SELO 
DE QUALIDADE E AUTENTICIDADE ARTESANAL INDÍGENA, 
PRODUZIDO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA. 

4. PROJETO DE LEI Nº 227/2022 DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, INSTITUI A REALIZAÇÃO, EM CARÁ-
TER ANUAL, DA “SEMANA DE VALORIZAÇÃO DE MULHERES 
QUE FIZERAM HISTÓRIA” NO ÂMBITO DA REDE ESTADUAL 
DE EDUCAÇÃO.COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO ADRIANO. 

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
005/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE 
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO CEL. QOPM MARCOS AURÉLIO LINDOSO 
DE BRITO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPU-
TADO ARISTON SOUSA.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
030/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BE-
CKMAN” AO DR. KENAZ CRISTIAN SOUZA VEIGA. PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO. 

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
Nº 031/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, 
QUE  CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO 
PASTOR CLEBER MORAES GONÇALVES. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO. 

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 
Nº 032/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, 
QUE  CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO 
PASTOR ROMUALDO FERNANDES DA SILVA. COM PARE-
CER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUS-
TIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADRIANO.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

9. REQUERIMENTO N° 196/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA 
AGENDADA PARA O DIA 03 DE AGOSTO DE 2022 uma SES-
SÃO SOLENE PARA A ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO 
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO TENENTE-CORONEL 
FRANCISCO DE SOUSA PEREIRA E DA MEDALHA DO MÉRI-
TO LEGISLATIVO “SARGENTO SÁ” AO SARGENTO EVANDRO 
COSTA MONTEIRO. 

10. REQUERIMENTO Nº 198/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE SEJA REALIZA-
DA SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AOS 40 ANOS DA 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA), EM 
RECONHECIMENTO AOS VALORES E SERVIÇOS PRESTADOS 
POR ESSA INSTITUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO 
MARANHÃO, POR MEIO DOS SEUS CURSOS E DEMAIS AÇÕES 
ACADÊMICAS.

11. REQUERIMENTO Nº 202/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 01 DE SETEMBRO 
DO CORRENTE, PARA A ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO 
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”, AO ARCEBISPO EMÉRI-
TO DE SÃO LUÍS, DOM JOSÉ BELISÁRIO DA SILVA.

12. REQUERIMENTO Nº 203/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE SEJA 
REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE SETEMBRO 
DO CORRENTE, PARA A ENTREGA DO TÍTULO DE CIDADÃO 
MARANHENSE, AO CORONEL SÉRGIO HENRIQUE LOPES 
RENDEIRO, COMANDANTE DO 24° BATALHÃO DE INFANTA-
RIA DE SELVA.

13. REQUERIMENTO Nº 204/2022, DA DEPUTADA BE-
TEL GOMES, SOLICITANDO QUE, APÓS OUVIDO O PLENÁ-
RIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA 15 DE 
SETEMBRO DE 2022 EM COMEMORAÇÃO AOS 30 ANOS DA 
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDU-
CAÇÃO (UNCME).

14. REQUERIMENTO Nº 205/2022, DO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE, APÓS OUVIDO O PLENÁ-
RIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE EM COMEMO-
RAÇÃO AO CENTENÁRIO DO PASTOR ESTEVAM ÂNGELO DE 
SOUZA.

15. REQUERIMENTO Nº 207 /2022, DE AUTORIA DOS 
DEPUTADOS CÉSAR PIRES E NETO EVANGELISTA, SOLI-
CITANDO QUE, APÓS MANIFESTAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA 
DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA 
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A 
APROVAÇÃO DESTE REQUERIMENTO, O PROJETO DE LEI Nº  
356  /2022 , DE AUTORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO MA-
RANHÃO.

V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

16. REQUERIMENTO N° 199/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, SOLICITANDO QUE SEJA 
SUBMETIDO O PARECER Nº 400/2022 ORIUNDO DA COMIS-
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SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REFERENTE 
AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 205/2021, QUE REJEITOU 
A PROPOSIÇÃO DE SUA AUTORIA, QUE ESTABELECE ME-
DIDAS PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO 
ESTADO DO MARANHÃO AO APRENDIZADO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA DE ACORDO COM A NORMA CULTA OFI-
CIAL E ORIENTAÇÕES LEGAIS DE ENSINO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

17. REQUERIMENTO Nº 200/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO JOTA PINTO, SOLICITANDO AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE SAÚDE, SENHOR THIAGO JOSÉ MENDES FER-
NANDES O ENCAMINHAMENTO A ESTA CASA DE DADOS RE-
FERENTES AO COMBATE À COVID-19, NO MINICÍPIO DE SÃO 
JOSÉ DE RIBAMAR.  

18. REQUERIMENTO N° 201/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE, APÓS 
OUVIDA A MESA, SEJA REALIZADA UMA AUDIÊNCIA PÚBLI-
CA, A SER PROMOVIDA PELA COMISSÃO DE DEFESA DOS DI-
REITOS HUMANOS E DAS MINORIAS, PARA TRATAR SOBRE 
O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) QUE ATINGE 
CRIANÇAS LUDOVICENSES E PARA DEBATER SOBRE POSSÍ-
VEIS ABUSOS QUE VÊM OCORRENDO EM ESCOLAS DE SÃO 
LUÍS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 02/08/2022 –  TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 331/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, DECLARA DE UTILI-
DADE PÚBLICA O INSTITUTO DE GESTÃO DE PROJETOS SO-
CIAIS - IGPS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 332/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE ESTABELECE A ALÍQUO-
TA DE 0% PARA O IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍ-
CULOS AUTOMOTORES (IPVA) PARA VEÍCULOS DE DUAS 
RODAS DE ATÉ 170 CILINDRADAS NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 333/2022, DE AUTO-
RIA DA MESA DIRETORA, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
VANTAGEM PESSOAL A SERVIDORES DO QUADRO DE PES-
SOAL PERMANENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 334/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A 
GARANTIA DE ACOMPANHANTE ÀS MULHERES NAS CON-
SULTAS, CIRURGIAS, PARTOS E EXAMES, INCLUSIVE OS GI-
NECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRI-
VADOS DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 335/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, DISPÕE SOBRE 
O DIREITO DE ACOMPANHANTE PROFISSIONAL DA SAÚDE 
À PACIENTE QUE SE SUBMETE A PROCEDIMENTO MÉDICO, 
CIRÚRGICO E PÓS CIRÚRGICO IMEDIATO, NOS HOSPITAIS E 
CLÍNICAS PÚBLICAS OU PARTICULARES NO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 336/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE 
ASSENTO PREFERENCIAL AO PACIENTE RENAL EM TRATA-
MENTO DE HEMODIÁLISE NA REDE DE TRANSPORTE PÚBLI-
CO ESTADUAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 337/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O PROJETO SOCIAL BATUK DE IMPERA-
TRIZ – MA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 338/2022, DE AU-
TORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE 

ACESSO PRIORITÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA-
GEM EM FERRIES E EMBARCAÇÕES SIMILARES DO TRANS-
PORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CRIA PROTOCOLO 
DE CONVIVÊNCIA COM ANIMAIS COMUNITÁRIOS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 341/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE INSTITUI O 
“DIA DE DOAR” NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 342/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A “APAE” -ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRIMEIRA 
CRUZ - MA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 343, 344 e 345/2022, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA AS ASSOCIAÇÕES ESPECIFICADAS

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº346 /2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.715/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO E RESERVA DE VAGAS NA REDE 
PÚBLICA E PRIVADA DE EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E JO-
VENS COM SÍNDROME DE DOWN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 347/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.714/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN PELOS PRESTADORES 
DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDI-
RETA DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 348/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,  ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.713/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DO SISTEMA DE INCLUSÃO ESCO-
LAR “ABA” PARA CRIANÇAS E JOVENS COM SÍNDROME DE 
DOWN (T21) NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE 
ENSINO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 349/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.712/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE ENTRA-
DA NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, PARQUES AQUÁ-
TICOS DO ESTADO DO MARANHÃO ÀS PESSOAS COM SÍN-
DROME DE DOWN E SEU ACOMPANHANTE.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 350/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.711/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, 
QUE ASSEGURA AOS RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE 
DOWN O EXAME CARIÓTIPO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL 
DE SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 351/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.716/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
OBRIGA AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSI-
NO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, A DISPONIBILI-
ZAREM CADEIRAS EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS 
DE AULA ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 352/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.718/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE AS POLÍTICAS DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E 
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS COM 
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DEFICIÊNCIA COGNITIVA NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 353/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.719/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, 
QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO 
DO PROGRAMA CENSO DE PESSOAS COM DI – DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL - E DE SEUS FAMILIARES, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 354/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.732/2022, DE 26 DE MAIO DE 2022, 
QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, 
PÚBLICOS A PROCEDEREM O REGISTRO E A COMUNICAÇÃO 
IMEDIATA DE RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE DOWN 
ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ESPECIALIZADAS QUE 
DESENVOLVEM ATIVIDADES COM PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 356/2022, DE AUTO-
RIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIA-
ÇÃO, A PARTIR DE 01/10/2022, DE CARGOS NA CARREIRA DE 
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E SOBRE 
A CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MARANHÃO - DPE/MA.

MOÇÃO N° 18/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA, DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR VI-
CENTE FIALHO.

MOÇÃO N° 19/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA, DE PESAR, PELO FALECIMENTO DO PROCU-
RADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO, DR. REINALDO CAMPOS 
CASTRO, PAI DO PROMOTOR DE JUSTIÇA REINALDO CAM-
POS CASTRO JÚNIOR, NO DIA 19/07/2022.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2022 (MENSA-

GEM GOVERNAMENTAL N° 54/2022), DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVO, CRIA PROTOCOLO DE CONVIVÊNCIA 
COM ANIMAIS COMUNITÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 325/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE 
O PROGRAMA DE ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO DAS TECNO-
LOGIAS DE CONECTIVIDADE MÓVEL NO ESTADO DO MARA-
NHÃO VIABILIZAR A CHEGADA DA TECNOLOGIA DE QUINTA 
GERAÇÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 326/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DANIELLA,  CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O CLUBE DE MÃES SANTA TEREZINHA, COM SEDE 
NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 327/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DANIELLA, CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO 
SOCIAL E ESPORTIVO TIO GIL, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE 
SÃO LUÍS/MA

PROJETO DE LEI Nº 328/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS OFICINA 
DOS SONHOS.

PROJETO DE LEI Nº 329/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, QUE  DISPÕE SOBRE O MANU-
SEIO, A UTILIZAÇÃO, A QUEIMA, A SOLTURA E A PROIBIÇÃO 
DE COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE ESTAM-
PIDO, ASSIM COMO DE QUAISQUER ARTEFATOS PIROTÉCNI-
COS DE EFEITO SONORO RUIDOSO NO ESTADO DO MARA-

NHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 330/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO JOTA PINTO, DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA 
DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À FRANCISCO JOSÉ 
HONAISER.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 017/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

MÁRCIO HONAISER, ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AO MU-
NICÍPIO DE CAROLINA - MA, E EXTENSIVO AOS CAROLINEN-
SES, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE 163 
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 321/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE ELEVA A “DANÇA PORTU-
GUESA” À CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATU-
REZA IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 322/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA 
“COM O CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 323/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DETINHA, CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE MARANHÃOZINHO - APAE, NO MUNICÍPIO DE MA-
RANHÃOZINHO - MA.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 320/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE 
AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO EN-
SINO MÉDIO (ENEM) E NOS VESTIBULARES DE UNIVERSIDA-
DES PÚBLICAS A GRATUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL RODOVIÁ-
RIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 02 de agosto de 2022.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 04.08.2022

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 03/08/2022 –  QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 355/2022, DE AUTO-

RIA DA DEPUTADA DR. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI 
O DIA ESTADUAL DO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 340/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO PODER EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE 
A REPARTIÇÃO DA PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR 
CENTO) DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADO-
RIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES 
INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO 
- ICMS, PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 331/2022, DE AUTO-
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RIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, DECLARA DE UTILI-
DADE PÚBLICA O INSTITUTO DE GESTÃO DE PROJETOS SO-
CIAIS - IGPS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 332/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE ESTABELECE A ALÍQUO-
TA DE 0% PARA O IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍ-
CULOS AUTOMOTORES (IPVA) PARA VEÍCULOS DE DUAS 
RODAS DE ATÉ 170 CILINDRADAS NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 333/2022, DE AUTO-
RIA DA MESA DIRETORA, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
VANTAGEM PESSOAL A SERVIDORES DO QUADRO DE PES-
SOAL PERMANENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 334/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A 
GARANTIA DE ACOMPANHANTE ÀS MULHERES NAS CON-
SULTAS, CIRURGIAS, PARTOS E EXAMES, INCLUSIVE OS GI-
NECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRI-
VADOS DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 335/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, DISPÕE SOBRE 
O DIREITO DE ACOMPANHANTE PROFISSIONAL DA SAÚDE 
À PACIENTE QUE SE SUBMETE A PROCEDIMENTO MÉDICO, 
CIRÚRGICO E PÓS CIRÚRGICO IMEDIATO, NOS HOSPITAIS E 
CLÍNICAS PÚBLICAS OU PARTICULARES NO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 336/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE 
ASSENTO PREFERENCIAL AO PACIENTE RENAL EM TRATA-
MENTO DE HEMODIÁLISE NA REDE DE TRANSPORTE PÚBLI-
CO ESTADUAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 337/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE 
UTILIDADE PÚBLICA O PROJETO SOCIAL BATUK DE IMPERA-
TRIZ – MA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 338/2022, DE AU-
TORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE 
ACESSO PRIORITÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMA-
GEM EM FERRIES E EMBARCAÇÕES SIMILARES DO TRANS-
PORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CRIA PROTOCOLO 
DE CONVIVÊNCIA COM ANIMAIS COMUNITÁRIOS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 341/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE INSTITUI O 
“DIA DE DOAR” NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 342/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE 
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A “APAE” -ASSOCIA-
ÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRIMEIRA 
CRUZ - MA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 343, 344 e 345/2022, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA 
DE UTILIDADE PÚBLICA AS ASSOCIAÇÕES ESPECIFICADAS

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº346 /2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.715/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO E RESERVA DE VAGAS NA REDE 
PÚBLICA E PRIVADA DE EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E JO-
VENS COM SÍNDROME DE DOWN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 347/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.714/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE 
PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN PELOS PRESTADORES 
DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDI-
RETA DO ESTADO DO MARANHÃO. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 348/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,  ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.713/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DO SISTEMA DE INCLUSÃO ESCO-
LAR “ABA” PARA CRIANÇAS E JOVENS COM SÍNDROME DE 
DOWN (T21) NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE 
ENSINO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 349/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.712/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE ENTRA-
DA NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, PARQUES AQUÁ-
TICOS DO ESTADO DO MARANHÃO ÀS PESSOAS COM SÍN-
DROME DE DOWN E SEU ACOMPANHANTE.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 350/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.711/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, 
QUE ASSEGURA AOS RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE 
DOWN O EXAME CARIÓTIPO NA REDE PÚBLICA ESTADUAL 
DE SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 351/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.716/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
OBRIGA AS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSI-
NO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, A DISPONIBILI-
ZAREM CADEIRAS EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS 
DE AULA ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 352/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.718/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, QUE 
DISPÕE SOBRE AS POLÍTICAS DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E 
ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA COGNITIVA NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 353/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.719/2022, DE 12 DE MAIO DE 2022, 
QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO 
DO PROGRAMA CENSO DE PESSOAS COM DI – DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL - E DE SEUS FAMILIARES, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 354/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ALTERA A REDAÇÃO 
E EMENTA DA LEI Nº 11.732/2022, DE 26 DE MAIO DE 2022, 
QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, 
PÚBLICOS A PROCEDEREM O REGISTRO E A COMUNICAÇÃO 
IMEDIATA DE RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE DOWN 
ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIAÇÕES ESPECIALIZADAS QUE 
DESENVOLVEM ATIVIDADES COM PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 356/2022, DE AUTO-
RIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIA-
ÇÃO, A PARTIR DE 01/10/2022, DE CARGOS NA CARREIRA DE 
DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E SOBRE 
A CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MARANHÃO - DPE/MA.

MOÇÃO N° 18/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA, DE PESAR AOS FAMILIARES DO SENHOR VI-
CENTE FIALHO.

MOÇÃO N° 19/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO 
EVANGELISTA, DE PESAR, PELO FALECIMENTO DO PROCU-
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RADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO, DR. REINALDO CAMPOS 
CASTRO, PAI DO PROMOTOR DE JUSTIÇA REINALDO CAM-
POS CASTRO JÚNIOR, NO DIA 19/07/2022.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 325/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE 
O PROGRAMA DE ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO DAS TECNO-
LOGIAS DE CONECTIVIDADE MÓVEL NO ESTADO DO MARA-
NHÃO VIABILIZAR A CHEGADA DA TECNOLOGIA DE QUINTA 
GERAÇÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 326/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DANIELLA,  CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O CLUBE DE MÃES SANTA TEREZINHA, COM SEDE 
NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 327/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DANIELLA, CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO 
SOCIAL E ESPORTIVO TIO GIL, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE 
SÃO LUÍS/MA

PROJETO DE LEI Nº 328/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS OFICINA 
DOS SONHOS.

PROJETO DE LEI Nº 329/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, QUE  DISPÕE SOBRE O MANU-
SEIO, A UTILIZAÇÃO, A QUEIMA, A SOLTURA E A PROIBIÇÃO 
DE COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE ESTAM-
PIDO, ASSIM COMO DE QUAISQUER ARTEFATOS PIROTÉCNI-
COS DE EFEITO SONORO RUIDOSO NO ESTADO DO MARA-
NHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 330/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO JOTA PINTO, DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO PARA 
DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE CONCEDE 
O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE À FRANCISCO JOSÉ 
HONAISER.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
MOÇÃO Nº 017/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

MÁRCIO HONAISER, ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS AO MU-
NICÍPIO DE CAROLINA - MA, E EXTENSIVO AOS CAROLINEN-
SES, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE 163 
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 321/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE ELEVA A “DANÇA PORTU-
GUESA” À CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATU-
REZA IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 322/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA 
“COM O CORAÇÃO DE MULHER”, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 323/2022, DE AUTO-
RIA DA DEPUTADA DETINHA, CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE MARANHÃOZINHO - APAE, NO MUNICÍPIO DE MA-
RANHÃOZINHO - MA.

Diretoria Geral de Mesa, 03 de agosto de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-

da no dia três de agosto de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezen-
de, Antônio Pereira, Arnaldo Melo Ariston, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Hélio Soares, Jota 
Pinto, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Wellington do Curso e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, De-
tinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza 
Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Márcio Ho-
naiser, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rafael Lei-
toa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages e Zé 
Inácio Lula.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra o Senhor Segundo 
Secretário para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão 
anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Lê Texto Bíblico e Ata) - 
Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra o 
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM - (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 355 / 2022.

Institui o Dia Estadual do Tradu-
tor e Intérprete de Libras no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras providên-
cias.

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o 
Dia Estadual do Tradutor e Intérprete de Libras, a ser comemorado 
anualmente dia 26 de julho.

Parágrafo único - O dia 26 de julho de que trata o art. 1° desta 
Lei fica inserido no Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 2º - O dia do Tradutor e Intérprete de Libras destina-se à 
realização de eventos com a finalidade de divulgar o trabalho desses 
profissionais e a importância deste canal de comunicação entre surdos 
e ouvintes.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, em 03 / agosto / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Esta proposta pretende instituir o Dia Estadual do Tradutor e In-
térprete de Libras, com a finalidade de divulgar o trabalho desses pro-
fissionais e a importância deste canal de comunicação entre surdos e 
ouvintes.

A comunicação é um fator fundamental para o ser humano e Li-
bras é uma ferramenta que possibilita a interação dos surdos.

Os intérpretes de língua de sinais surgiram devido a necessidade 
da comunidade surda de possuir um profissional que auxiliasse no pro-
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cesso de comunicação com as pessoas ouvintes.

Inicialmente, a atuação era informal, ou seja, pais ou membros 
da família das pessoas surdas faziam essa função. Entretanto, para que 
isso ocorresse de modo formal foi necessário que a Língua Brasileira de 
Sinais fosse oficializada.

Atualmente há leis em vigor que regulamentam a profissão e 
determinam a formação desse profissional. A profissão de Tradutor e 
Intérprete de Libras foi reconhecida no dia 1° de setembro de 2010, 
pela Lei n° 12.319, e com o intuito de valorizar esses profissionais de 
extrema importância para a sociedade.

Existem mais de 300 variantes da linguagem de sinais no mundo. 
Elas são responsáveis por boa parte da comunicação de surdos, que 
totalizam 466 milhões de pessoas. Apesar da variedade de línguas de 
sinais, ainda existe uma necessidade muito grande de divulgá-las para 
promover a inclusão e melhorar a acessibilidade para esse público.

No Brasil, cerca de 5% da população é surda e, parte dela usa a 
Libras como auxílio para comunicação. De acordo com dados do IBGE, 
esse número representa 10 milhões de pessoas, sendo que 2,7 milhões 
não ouvem nada. Por isso, políticas inclusivas se fazem cada vez mais 
necessárias.

0 dia 26 de julho é muito importante, sobretudo por trazer à tona 
a relevância do Tradutor Intérprete de Libras para a sociedade.

Diante de todo o exposto, considerando a importância do projeto 
de lei ora proposto e entendendo ser legitima a iniciativa parlamentar, 
contamos com o apoio e voto favorável dos nobres pares.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, em 03 / agosto / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA 
ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 204 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro que, após ouvido o Plenário, seja 
realizada Sessão Solene no dia 15 de setembro de 2022 em comemo-
ração aos 30 anos da União Nacional dos Conselhos Municipais de 
Educação (UNCME). 

Fundada no ano de 1992, a UNCME, entidade representativa 
dos Conselhos Municipais de Educação, tem por finalidade incentivar 
e orientar a criação e o funcionamento destes colegiados, pauta a sua 
atuação nos princípios da universalização do direito à educação, da ges-
tão democrática da política educacional e da inclusão social.

Ao longo de sua tragetória a UNCME tem contribuído signifi-
cativamente com o desenvolvimento da educação em todo território 
nacional, atuando de forma incisiva em prol de uma edudação pública 
de qualidade e para todos. Por tanto, considerando a relevância dos 
serviços prestados por essa instituição em favor da educação brasileira, 
solicito aos nobres colegas deputados apoio quanto a aprovação desta 
proprosição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto de 2022. - 
Betel Gomes - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 205 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que, após 
ouvido o Plenário, seja realizada Sessão Solene em comemoração ao 
centenário do Pastor Estevam Angelo de Souza.

O pastor Estevam Ângelo, nasceu em Pedras, município de 
Araióses, estado do Maranhão, no dia 2 de agosto de 1922. Filho de 
José Romão de Souza e de Maria Alves de Souza, teve uma infância e 
adolescência simples, sob os cuidados paternos. Aos 21 anos de idade, 

encontrou-se com Cristo, aceitando-O como Senhor e Salvador pessoal. 
Era o dia 9 de abril de 1944 e o primeiro culto evangélico a que assistia, 
precisamente na cidade de Magalhães de Almeida. Recebeu o batismo 
com o Espírito Santo no dia 6 de julho do mesmo ano e em outubro, no 
dia primeiro, foi batizado em águas. Daí por diante, abraçou a causa do 
Evangelho.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto de 2022. - 
Neto Evangelista - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5151/2022

Senhor Presidente,

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 SANTA INÊS, LUIS 
FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5152/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 SANTA LUZIA DO PA-
RUÁ, ANTONIO VILSON MARREIROS FERRAZ solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5153/2022

Senhor Presidente,

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 SANTA LUZIA, 
FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5154/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 SANTA QUITÉRIA DO 
MARANHÃO, SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de 
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 

federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5155/2022

Senhor Presidente,

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 SANTA RITA, HIL-
TON GONÇALO DE SOUSA solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - 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 5156/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 SANTANA DO MARA-
NHÃO, MARCIO JOSE MELO SANTIAGO solicitando que apre-
cie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5157/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 SANTO AMARO DO 
MARANHÃO, LEANDRO OLIVEIRA DA SILVA solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5158/2022

Senhor Presidente,

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 SANTO ANTÔNIO 
DOS LOPES,  EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA  solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5159/2022

Senhor Presidente,

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 PORTO FRANCO, 
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 5160/2022

Senhor Presidente,

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 PRESIDENTE DU-
TRA, RAIMUNDO ALVES CARVALHO solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5161/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, PIO XII, AURELIO 
PEREIRA DE SOUSA solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OU-

TUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5162/2022

Senhor Presidente,

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 PIRAPEMAS, LUÍS 
FERNANDO ABREU CUTRIM solicitando que aprecie a possibili-
dade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - 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 5163/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 POÇÃO DE PEDRAS, 
FRANCISCO DE ASSIS LIMA PINHEIRO solicitando que apre-
cie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5164/2022

Senhor Presidente,

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, PAULINO NEVES, 
RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO solicitando que aprecie a pos-
sibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5165/2022

Senhor Presidente,

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, PAULO RAMOS, 
ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5166/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, PEDRO DO ROSÁ-
RIO, DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5167/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, PENALVA, RONILDO 
CAMPOS SILVA solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRO-
NASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO 
DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5168/2022

Senhor Presidente,

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, PERI MIRIM, HE-
LIEZER DE JESUS SOARES solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 

OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5169/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, PERITORÓ, JOSUE 
PINHO DA SILVA JUNIOR solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - 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 5170/2022

Senhor Presidente,

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, PINDARÉ-MIRIM, 
ALEXANDRE COLARES BEZERRA JÚNIOR solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5171/2022

Senhor Presidente,

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, PINHEIRO, JOAO 
LUCIANO SILVA SOARES solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5172/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, NINA RODRIGUES, 
RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO solicitando que apre-
cie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5173/2022

Senhor Presidente,

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, NOVA COLINAS, 
JOSEI REGO RIBEIRO solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidada-
nia – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5174/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, NOVA IORQUE, DA-
NIEL FRANCO DE CASTRO solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5175/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, NOVA OLINDA DO 
MARANHÃO, IRACY MENDONÇA WEBA solicitando que apre-
cie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 

11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5176/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, OLHO D’ÁGUA DAS 
CUNHÃS, GLAUBER CARDOSO AZEVEDO solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - 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 5177/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, OLINDA NOVA DO 
MARANHÃO, CONCEIÇÃO DE MARIA CUTRIM CAMPOS  
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacio-
nal de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos mol-
des da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5178/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, PAÇO DO LUMIAR, 
MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5179/2022

Senhor Presidente,

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, PALMEIRÂNDIA, 
EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO solicitando que aprecie 
a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5180/2022

Senhor Presidente,

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, PARAIBANO, 
VANESSA QUEIROZ FURTADO FERRO solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5181/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, PARNARAMA, RAI-
MUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA solicitando que apre-
cie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança 
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5182/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, PASSAGEM FRAN-
CA, MARLON SABA DE TORRES solicitando que aprecie a possi-
bilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 

DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5183/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, PASTOS BONS, ENO-
QUE FERREIRA MOTA NETO solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - 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 5184/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 LAGO VERDE, ALEX 
CRUZ ALMEIDA solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRO-
NASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO 
DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5185/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 LAGOA DO MATO, 
ALEXSANDRE GUIMARAES DUARTE solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5186/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 LAGOA GRANDE DO 
MARANHÃO, FRANCISCO NERES MOREIRA POLICARPO 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacio-
nal de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos mol-
des da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5187/2022

Senhor Presidente,

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 LAJEADO NOVO, 
ANA LEA BARROS ARAUJO solicitando que aprecie a possibili-
dade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5188 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 LIMA CAMPOS, DIR-
CE PRAZERES RODRIGUES solicitando que aprecie a possibili-
dade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5189/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 LORETO, GERMANO 
MARTINS COELHO solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OU-

TUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5190/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 , LUÍS DOMINGUES, 
GILBERTO BRAGA QUEIROZ solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - 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 5191/2022

Senhor Presidente,

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, MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, RAIMUNDO NONATO CARVALHO solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5192/2022

Senhor Presidente,

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, MARACAÇUMÉ, 
RUZINALDO GUIMARAES DE MELO solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5193/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MARAJÁ DO SENA, 
LINDOMAR LIMA DE ARAUJO solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5194/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MARANHÃOZINHO, 
MARIA DEUSA LIMA ALMEIDA solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5195/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MATA ROMA, BESA-
LIEL FREITAS ALBUQUERQUE solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5196/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO PREFEITO, MATINHA, 
LINIELDA NUNES CUNHA solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cida-
dania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 

OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5197/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MATÕES DO NOR-
TE, SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA  solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - 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 5198/2022

Senhor Presidente,

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, MATÕES, FERDI-
NANDO ARAUJO COUTINHO solicitando que aprecie a possibili-
dade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5199/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MILAGRES DO MA-
RANHÃO, JOSE AUGUSTO CARDOSO CALDAS  solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Se-
gurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei 
federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5200/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MIRADOR, MARIA 
DOMINGAS GOMES CABRAL  solicitando que aprecie a possibi-
lidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5201/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MIRANDA DO NOR-
TE, ANGELICA MARIA SOUSA BONFIM solicitando que aprecie 
a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pú-
blica com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 
11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5202/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MIRINZAL, AMAU-
RY SANTOS ALMEIDA solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidada-
nia – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5203/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MONÇÃO, KLAU-
TENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 

DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5204/2022

Senhor Presidente,

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, MONTES ALTOS, 
DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA solicitando que aprecie a 
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública 
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, 
DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - 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 5205/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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, MORROS, MILTON 
JOSE SOUSA SANTOS solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidada-
nia – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 
OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5206/2022

Senhor Presidente,

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 GOVERNADOR 
NEWTON BELLO, ROBERTO SILVA ARAUJO solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 

por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5207/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 GOVERNADOR NU-
NES FREIRE, JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA solicitando que 
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Seguran-
ça Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal 
Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5208/2022

Senhor Presidente,

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 GRAÇA ARANHA, 
UBIRAJARA RAYOL SOARES solicitando que aprecie a possibili-
dade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com 
Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 
DE OUTUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
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Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5209/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 GRAJAÚ, MERCIAL 
LIMA DE ARRUDA solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 
– PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OU-
TUBRO DE 2007

A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-
tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5210/2022

Senhor Presidente,

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 GUIMARÃES, 
OSVALDO LUÍS GOMES solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidada-
nia – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE 

OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como obje-

tivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e crimina-
lidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulne-
ráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança 
no nos municípios.

Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente fac-
tível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da imple-
mentação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder 
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção 
direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e pro-
cessos de criminalização.

 A proposta define princípios e ações para a formulação e imple-
mentação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome 
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a imple-
mentação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e inte-
grada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura. 

A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos 
por tratar-se de uma lei federal nº 11.530, de 24 de outubro de 2007 e 
diretrizes que propõem ações em pastas e estruturas já existentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de julho 
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Expediente lido, à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES – Com a palavra deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) - Senhoras e senhores, Presidente Deputado César 
Pires, nobres parlamentares, cumprimentar Bráulio Martins, meu amigo, 
meu seleto amigo Bráulio Martins. Que Deus abençoe a todos, que Deus 
seja louvado, que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado 
do Maranhão e sobre a sua população. Senhoras e senhores mais uma 
vez trazemos à tribuna da Assembleia Legislativa a nossa luta em defesa 
dos candidatos que realizaram concurso no Estado do Maranhão e não 
foram nomeados na gestão do ex governador Flávio Dino. E aí cito o 
polêmico concurso da Polícia Militar não só de 2012, na época da ex-
governadora Roseana Sarney, que muitos estão sub Judice aguardando 
nomeação como de dois 2017 que muitos foram nomeados mas muitos 
estão aguardando a conclusão do curso e a nomeação. Ainda temos mil 
e quatrocentos aprovados no último concurso da Polícia Militar que 
aguardam a nomeação, além disso temos também os remanescentes. 
E quero convidar a todos na próxima quarta-feira, às quinze horas na 
Assembleia Legislativa estaremos realizando uma audiência aqui no 
Plenarinho para tratar sobre o PL que trata de um assunto de suma 
importância para os concursos na Polícia Militar, na Polícia Civil, que 
é a quebra da cláusula da barreira. Então a nossa luta permanente em 
defesa dos aprovados em concurso. Dos mil e quatrocentos aprovados 
que aguardam a nomeação, dos sub judice de 2012 e 2017 e dos 
remanescentes do concurso de 2017. Além disso, fazemos referência 
também aos aprovados no concurso do Iprev, da Sefaz, do Detran, do 
Procon e da Aged na nossa luta permanente em defesa de todos os que 
se dedicaram e se esforçaram para passar no concurso público e foram 
ludibriados, enrolados, enganados pelo Ex-governador Flávio Dino, 
aquele enganador de almas, aquele sem futuro, que prejudicou muitas 
famílias, que prejudicou muitas pessoas, e de prêmio quer ser senador. 
Esse é o desgoverno que nós enfrentamos nos últimos sete anos. Esse 
é o desgoverno que nós fiscalizando intensamente, que nós cobramos, 
que nós denunciamos. Levamos as denúncias até o Ministério Público, 
à OAB, à Defensoria Pública, aos órgão de fiscalização e controle para 
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que pudesse frear os desmandos dos desgovernos desse passado que 
assola o Estado do Maranhão de destruição. O ex-governador Flávio 
Dino aumentou a extrema pobreza do Estado do Maranhão. Nós temos 
57% dos maranhenses, mais da metade vivendo na extrema pobreza. 
57% dos maranhenses, mais da metade vivendo na extrema pobreza. 
Sabe o que é não ter o café da manhã para tomar, não ter um almoço, 
não ter o jantar e ter que priorizar uma das refeições porque não existe 
oportunidade no Estado do Maranhão de geração de emprego. Então, 
nós lutamos para melhorar. Todos os dias, nós acreditamos e lutamos 
por um Maranhão melhor. Para você que estudou para passar no 
concurso público, conte com a nossa luta permanente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. E quando eu digo “sou o único 
deputado”, quando eu afirmo isso, sou o único deputado que tem lutado 
pela nomeação dos aprovados em concurso público. Eu pesquiso na 
Assembleia Legislativa e não vejo nenhuma indicação dos demais 
pares, dos demais deputados. E é por isso que eu abro a boca para dizer 
que sou o único deputado que tem lutado pela nomeação dos aprovados, 
pelos cadastros de reserva desde o início do concurso até o dia de hoje. 
Ontem apresentamos uma indicação para que o Governo do Estado 
possa nomear todos aprovados no último concurso da Polícia Militar, da 
Polícia Civil, da AGED, IPREV, SEFAZ, DETRAN, PROCON. Todos 
estão aguardando serem nomeados no concurso do Estado Maranhão. 
Senhor Presidente, quero finalizar o meu pronunciamento trazendo à 
tribuna da Assembleia a nossa luta com relação ao ferry. Já temos doze 
assinaturas. Somos quarenta e dois deputados. Precisamos de quatorze 
assinaturas. E o objeto definido é o caos que se instalou no ferry no 
Estado do Maranhão. O ex-governador Flávio Dino anunciou que iria 
fazer a licitação para melhorar o serviço, uma licitação fraudulenta. E 
o único deputado que teve coragem para denunciar essa fraude, essa 
máfia, essa corrupção de 1.6 bilhões de reais. Só de propina iam levar 
vinte milhões de reais. E nós denunciamos esse caos instalado no ferry. 
E quem padece é a população. E quem está falando isso não é um 
deputado que anda de helicóptero, que anda de avião; é o que utiliza 
o serviço de ferry. E nas duas semanas que nós tivemos de recesso da 
Assembleia, eu fui lá fiscalizar, eu fui lá verificar in loco e constatando a 
situação deprimente, caótica e humilhante que a população da Baixada 
tem passado. Deputado que não assinar a CPI do ferry é contra a 
população da Baixada. Vou repetir: o deputado que não assinar a CPI do 
ferry é contra a população da Baixada. E nós já percorremos Ministério 
Público de Alcântara, Bequimão, Pinheiro, Santa Helena. E parabenizo 
a atuação do Ministério Público Estadual e do Ministério Público 
Federal, ações firmes para que o serviço de transporte de ferry no estado 
do Maranhão possa ser realmente de qualidade, com segurança. E é por 
isso estamos coletando assinaturas para CPI. A CPI precisa identificar os 
problemas, as causas, mas o mais importante, apresentar soluções para 
os problemas enfrentados pela população da Baixada maranhense ao 
ser transportada pelo ferry. Crianças, adolescentes, idosos, partos sendo 
realizados dentro do ferry. Isso é um absurdo. Procissão de ambulância, 
um verdadeiro caos se instalou no sistema de ferry no estado Maranhão. 
Aqui, nesta Casa, aqui, na Assembleia, têm um deputado que defende 
a Baixada maranhense, que tem lutado pela melhoria do ferry. E vamos 
coletar essas duas assinaturas que estão faltando para que nós possamos 
apresentar para a Baixada maranhense uma solução de verdade. E a 
CPI vai apresentar, inclusive, as falhas, as causas deste problema. E nós 
denunciamos e o Ministério Público Federal tem investigado a máfia, 
a corrupção, a fraude da licitação de um bilhão e seiscentos milhões de 
reais. E muitos envolvidos estão sendo investigados, inclusive o ex-
governador Flávio Dino estava encabeçando essa máfia de corrupção. Já 
está no STJ e no Ministério Público Federal também está investigando 
essa máfia. Deputado Wellington em defesa da população da Baixada 
do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Não há mais oradores inscritos no Pequenos 
Expediente. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Não há quórum para deliberar. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou 
Blocos. Partido Social Democrático, PSD, declina; Bloco Parlamentar 
Independente, MDB, declina, não estou vendo deputada Vianey, o 
deputado....

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Senhor 
Presidente, já passou.... eu cochilei aqui, já passou do nosso bloco, 
Senhor Presidente? 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Não, Senhor, chamado agora meu deputado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Ah, sim, 
Senhor Presidente, V. Exa. me permite? 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão: PSB, 
PCdoB, PT, declina o deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado 
Antônio Pereira pelo bloco.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Pelo bloco?

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pelo bloco.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - O Senhor tem vinte três minutos com a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Dá pra fazer 

uma festa.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - E muito, inclusive falar mal do governador, se quiser, 
tempo pra isso também.. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Presidente César Pires, comandando os trabalhos de hoje. 
Um grande deputado estadual, que nos honra com a sua presença 
nesta Casa, nesse colegiado. Senhores deputados presentes, à Mesa, 
secretários. Deputados em plenário, colegas aí que estão via remota. 
Sociedade maranhense, imprensa. Os meus cumprimentos nessa 
manhã. Quero fazer uma referência especial a um visitante ilustre que 
está aqui nesta manhã, ex-deputado Zé Jorge, que faz parte da diretoria 
técnica da Equatorial. Seja bem-vindo, Zé Jorge, e sinta-se à vontade. 
Essa Casa sempre o abraçou e o abraça nesta manhã. Eu ocupo esta 
tribuna, Senhor Presidente, apenas para trazer uma notícia importante, 
que julgo importante da região Tocantina. Primeiro, Imperatriz, onde 
o governo, o Governador Brandão têm feito um grande trabalho nas 
principais artérias, vias urbanas ali que interligam o centro com as 
regiões periféricas, com os bairros mais periféricos, mais marginais 
ali de Imperatriz. E que o governador tem asfaltado, fazendo uma 
recuperação completa por total, asfaltado completamente, não é uma 
operação tapa-buraco, não é uma recuperação. É fazendo uma pista nova 
em vários lugares, como exemplo, ali no acesso para a Universidade 
Federal do Maranhão, com uma via de mais de cinco quilômetros que 
está lá linda, bem sinalizada. E assim como ela, outras vias estão sendo 
asfaltadas interligando os corredores de ônibus, etc. E agora ela avança 
nesse sentido, do asfaltamento das vias urbanas da Imperatriz, atingindo 
alguns bairros, em especial aos bairros mais periféricos, portanto, mais 
necessitados, onde as pessoas mais humildes moram ali e carecem de 
uma atenção especializada do governo do Estado. Eu quero agradecer 
ao Governador Brandão e dizer que essas ações que o governo está 
fazendo em relação ao asfaltamento da cidade de Imperatriz, por meio 
da Secretaria de Infraestrutura, cujo comandante maior é o Secretário 
Aparício Bandeira. Eu quero dizer que isso não tem Emenda de 
nenhum deputado, não tem Emenda do Deputado Antônio Pereira ou 
de qualquer outro colega, isso é recurso exatamente do Tesouro do 
Estado do Governo. É recurso orçamentário do governo do Estado, 
é tesouro do governo do Estado. Às vezes, o eleitor, a população, a 
sociedade acha: não, é o Deputado Antônio Pereira que está trazendo. 
Nós, às vezes, indicamos a via, pedimos, militamos, trabalhamos 
politicamente para que isso possa acontecer, mas é recurso do governo 
do Estado. Portanto, eu tenho a obrigação de agradecer ao Governador 
Brandão pela sua sensibilidade de atender Imperatriz, nesse sentido, 
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reafirmando que, neste momento de diminuição da alíquota do ICMS, 
onde há uma diminuição de arrecadação do Estado importante, mesmo 
assim, o Governador Brandão tomou a decisão política de fazer isso 
por Imperatriz e continuar fazendo, trabalhando por Imperatriz, não 
só na questão do asfaltamento das ruas, das avenidas de Imperatriz, 
mas também na questão do Socorrão que está lá a pleno vapor, a obra, 
inclusive aumentou o número de funcionários da obra do Socorrão de 
Imperatriz, que será um hospital de urgência e emergência, de portas 
abertas para o povo da Região Tocantina como um todo, para todas as 
cidades circunvizinhas de Imperatriz, não só da Região Metropolitana 
de Imperatriz, mas em toda a região circunvizinha. Então, eu quero 
fazer esse agradecimento ao Governador Brandão, não esquecendo 
que o ex-governador Flávio Dino também tem participação importante 
nessas questões, porque esse asfaltamento começou já ali no governo 
Flávio Dino. Por outro lado, eu quero chamar a atenção e fazer um 
agradecimento especial ao convite que me foi feito pela Prefeita Marília, 
de São Pedro D’água Branca, que na sua vaquejada, na sua festa, na sua 
cavalgada do último domingo, infelizmente eu não pude estar presente 
nessa que é uma das maiores cavalgadas, uma das maiores vaquejadas 
ali da Região Tocantina, ali de São Pedro D’água Branca. A Prefeita 
Marília me convidou, mas eu tinha a convenção na noite anterior, no 
sábado, e infelizmente não pude estar presente no domingo. Vi as fotos, 
vi os vídeos, uma grande festa, e o mais importante é que a prefeita 
faz uma festa dessa envergadura, deste tamanho, deste estatura, mas 
é uma das prefeitas que têm, tecnicamente, nas questões fiscais, nas 
questões de obras, nas questões de serviço, mais oferecido resultados 
à população e à cidade de São Pedro D’água Branca. É uma prefeita 
exitosa hoje, eu diria que talvez uma das maiores prefeitas, umas das 
maiores administrações que está sendo realizada no Maranhão, e ela faz 
essa grande festa, oferecendo para a sociedade, com todo o município 
de uma maneira muito equilibrada. Parabéns pela sua gestão, para a 
grande gestão que a senhora está fazendo, reconhecida não só em São 
Pedro D’água Branca, mas no Maranhão e nos corredores do Congresso 
Nacional em Brasília, onde já é reconhecida como uma grande prefeita, 
porque a senhora realmente merece esse reconhecimento. E pedir 
desculpas àqueles nossos amigos, à população, às lideranças políticas, 
nossos vereadores, à nossa prefeita daquela cidade por não termos 
participado dessa festa, mas, nesta semana ainda, estarei visitando não 
como compensação, mas como um ato normal da minha vida política. 
Como uma ação normal, estarei visitando a cidade de São Pedro D’Água 
Branca. Um grande abraço a todos vocês e obrigado, Senhor Presidente, 
pela concessão do tempo necessário para que nós pudéssemos dar as 
nossas informações. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Registro a presença do ex-deputado JJ Pereira. 
Seja bem-vindo a esta Casa, que sempre será sua. Bloco Parlamentar 
Democrático PDT/ PL/ PSC, 17 minutos. Declina.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Wellington do Curso. Quem declinou, Presidente? O líder 
Vinícius Louro não se encontra. O vice-líder deputado Wellington do 
Curso vai usar o tempo do bloco por 17 minutos. Ainda bem que estava 
atento, senão hoje terminava logo. Senhor, pode permitir, por gentileza, 
o tempo do bloco?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – V. Exa. tem direito. V. Exa. não tem permissão; V. 
Exa. tem direito.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES- Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso por 
17 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente Deputado César Pires, Deputado 
Antônio Pereira, o nosso mais cordial bom-dia. Que Deus seja louvado. 
Cumprimentar de forma especial um dos maiores jornalistas do Estado 
do Maranhão, Gilberto Leda, grande Gilberto Leda, audiência total. 
Fazendo referência, Gilberto Leda, pelo profissionalismo de Vossa 
Excelência diante da imparcialidade que trata os fatos no seu blog, nos 
locais onde você se apresenta, algumas vezes até questionado, mas eu 

sou testemunho da imparcialidade do seu trabalho e profissionalismo. 
Parabéns, Gilberto Leda, parabéns o Estado do Maranhão por ter um 
jornalista do nível de Gilberto Leda, um dos maiores jornalistas do 
Brasil, parabéns, Gilberto Leda. Senhor Presidente, destaco mais uma 
vez na Assembleia Legislativa as nossas ações, e as nossas ações em 
defesa da população do Estado do Maranhão. E eu quero pautar três 
assuntos importantes, um deles com relação à saúde, outro com relação 
à educação e três com relação ao reconhecimento da população do 
Estado do Maranhão, principalmente de São Luís. Primeiro com relação 
à saúde, nós temos uma fiscalização permanente para que a população 
tenha a saúde de qualidade, que a população realmente seja atendida 
pelo SUS, os hospitais públicos da prefeitura, os hospitais públicos do 
Estado que a população realmente esteja bem atendida. Saúde pública 
de qualidade. Quantas vezes já enfrentamos na Prefeitura de São Luís, 
no Estado do Maranhão para defender crianças, adolescentes, idosos, 
que tiveram que recorreram na justiça, alguns não têm plano de saúde, 
dependem do SUS e outros, mesmo com o plano de saúde têm que 
entrar na justiça, têm que buscar o amparo na justiça porque não são 
atendidos, são desrespeitados, são humilhados. E aqui na Assembleia 
tem um deputado que é atencioso, é cuidadoso e principalmente defende 
a população do estado do Maranhão que busca atendimento público da 
saúde, e daqueles que têm plano de saúde e que muitas vezes são 
desrespeitados. Na última semana, nós tivemos que até Defensoria 
Pública e o Ministério Público, denunciar o plano de saúde, que não 
quis fazer atendimento no tratamento de câncer num hospital particular 
em São Luís. Então, essa é a nossa luta permanente, quantas vezes já 
fomos atender crianças com cardiopatia, crianças com doenças raras, e 
a nossa luta permanente em defesa da população do Estado do 
Maranhão, e de uma saúde pública de qualidade, e daqueles que têm 
condições de pagar um plano de saúde, que também sejam respeitados 
com o plano de saúde que são atendidos. Uma outra pauta importante, 
Senhor Presidente, é com relação à educação. Nós temos um projeto 
chamado de Olho nas Escolas, nós fiscalizando as escolas públicas 
municipais, tanto em São Luís, na região metropolitana, como do 
interior do estado, graças a nossa fiscalização, graças às nossas 
denúncias, que as prefeituras e o governo do Estado têm avançado nas 
melhorias, muitas vezes por conta da nossa denúncia. Uma escola 
pública de qualidade que possa receber os nossos alunos, que tenha 
ventilação, que tenha iluminação, muitos dos nossos alunos estão 
ficando cegos, muitos de nossos alunos não encontram o desejo, a 
vontade de ir a escola, porque as escolas são ruins. E é por isso nós 
temos o projeto de Olho nas Escolas, para fiscalizar, para cobrar e 
denunciar os órgãos de fiscalização e controle. Na mesma linha na 
educação, o único deputado, o único deputado que tem defendido os 
professores, e é só buscar, é só buscar as informações, o único deputado 
que lutou contra a descompressão, processo de descompressão que 
achatou o salário dos professores, o único que lutou pelo processo de 
descompressão, o único que tem lutado pelos precatórios do Fundeb, 
recurso do Fundeb, para que seja aplicada realmente para os professores, 
para a educação. E por último a nossa luta dos 33,24%. Percorremos 56 
municípios do Estado do Maranhão defendendo os professores, 
orientando os professores, visitando os sindicatos para que eles 
pudessem ter conhecimento dos seus direitos, lutar pelos seus direitos. 
Em alguns lugares, em algumas prefeituras, nós tivemos que denunciar 
ao Ministério Público para que pudesse fiscalizar. Assim como o 
governo do Estado do Maranhão que não concedeu reajuste de 33,24%, 
muitas prefeituras também não concederam o reajuste. Aí tivemos que 
fiscalizar, cobrar, denunciar, indo até a prefeitura e ao Ministério 
Público para que pudesse garantir o direito dos professores. Então, 
nesta Casa, tem um professor, tem um deputado que defende os 
professores do Estado do Maranhão. Senhoras e Senhores, uma luta 
permanente também em defesa da segurança pública do Estado, mas a 
segurança pública que nós defendemos na Assembleia, a segurança 
pública que nós defendemos é uma segurança pública em duas vertentes: 
primeiro, a segurança pública da sociedade, o direito de ir e vir, as 
garantias que o cidadão tem que ter; a segunda é com relação aos nossos 
agentes de segurança pública, o nosso policial militar, o nosso policial 
civil, aquele que sai de casa cedo, se despede da esposa, dos filhos, da 
mãe, do pai, para garantir a nossa segurança, a segurança da sociedade, 
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sem saber se volta vivo para casa. E é por isso que lutamos pelo direito 
dos profissionais de segurança pública, dos agentes de segurança 
pública. Aqui nesta Casa, tem um deputado que, embaixo do sapato, 
tem um coturno, que embaixo do terno, tem uma farda. Defendo o 
policial militar, o policial civil, o agente penitenciário, o agente penal. 
Nesta Casa, tem um deputado que é o defensor dos policiais. Meu 
querido amigo Major Bruno, nós defendemos policiais militares nesta 
Casa. Nos últimos oito anos, o único deputado que tem levantado a voz 
para defender praças e oficiais, inclusive uma luta permanente para que 
as promoções sejam justas, sejam dignas, sejam sérias e possam 
contemplar os policiais de verdade. Conversando uma vez com um 
cabo, com um sargento e com um praça da Polícia Militar, eu perguntei: 
O que motiva mais um amigo na Polícia Militar? Ele respondeu: 
Deputado Welington, não tem nada mais motivador do que a promoção, 
mais que o aumento do salário, porque na promoção você tem aumento 
de salário e o reconhecimento. A família vibra, os amigos vibram. 
Então, todos ficam felizes com uma promoção séria, com uma promoção 
correta, sem toda essa demora do interstício, sem esses capotes, sem 
essas injustiças, e é por isso que lutamos pela promoção séria, 
responsável e de verdade em defesa dos policiais militares, em defesa 
de policiais civis, em defesa dos servidores públicos do Estado do 
Maranhão. Único deputado que lutou para que todos os setores públicos 
pudessem ter acima de 30% de reajuste, estavam com 8% antes de 
terem reajuste. Os prejuízos acumulados pelos servidores públicos 
passam de 50%. Nós lutamos para que os servidores públicos do Estado 
do Maranhão tivessem pelo menos acima de 30%. Senhoras e Senhores, 
finalizo a minha fala agradecendo à população do Estado do Maranhão. 
Agradecemos o reconhecimento, a confiança e o carinho. Hoje pela 
manhã, eu fui surpreendido com uma mensagem de um ex-juiz do 
Estado do Maranhão, juiz aposentado, que pegou meu telefone com 
outra pessoa e mandou uma mensagem dizendo: Deputado Wellington, 
eu vou votar no senhor, a minha esposa e meus filhos e vou conseguir 
mais votos para Vossa Excelência dada a confiança. Todos os dias eu 
acompanho a TV Assembleia e o senhor defende a população e a 
população do Estado do Maranhão. Palavras de um ex-magistrado, 
palavras de um ex-juiz, palavras de uma pessoa que mandou uma 
mensagem hoje: “A população do Maranhão se alegra com o seu 
trabalho, com a sua defesa, com a sua luta. Nós temos um representante 
na Assembleia legislativa do Estado do Maranhão.” E eu só tenho a 
agradecer e agradeço também à população de São Luís. As duas, três 
últimas pesquisas apontando o professor e Deputado Wellington como 
o primeiro colocado nas pesquisas. Isso é fruto de muito trabalho, de 
responsabilidade e do reconhecimento da população. Eu não pude 
disputar a última eleição para prefeito de São Luís. Eu fui prejudicado. 
Mesmo estando em segundo lugar nas pesquisas, eu não disputei a 
eleição, eu não tive recall da disputa da eleição. E você aparecer nas 
pesquisas em primeiro lugar em São Luís, meus amigos, isso é milagre 
de Deus, é fruto da graça de Deus e do reconhecimento da minha 
população, da população de São Luís, da população do Estado do 
Maranhão. E o que eu posso fazer para retribuir? Trabalhar, trabalhar, 
trabalhar e muito em defesa da população de São Luís e do meu estado. 
Deus, muito obrigado por tudo. População de São Luís, população do 
Maranhão, muito obrigado pelo reconhecimento, muito obrigado pelo 
carinho, pela atenção que recebemos nas ruas. Finalizo a minha fala, 
falando da esperança que os maranhenses depositaram e tem depositado 
nas eleições de 2022. A população do Estado do Maranhão tem 
depositado a sua esperança, renovada a sua esperança nas eleições de 
2022. Que nós tenhamos um Maranhão melhor para todos, com mais 
oportunidades, geração de emprego, saúde, segurança. E depositamos 
as nossas esperanças no médico Dr. Lahésio Bonfim. No último 
domingo, foi homologada a candidatura ao Governo do Estado do Dr. 
Lahésio Bonfim. Foi homologada também a nossa candidatura à 
reeleição para deputado estadual. E nós estamos nesse projeto com o 
Dr. Lahésio Bonfim por apresentar as melhores propostas para o estado 
do Maranhão. E nós estamos motivados, empolgados com a candidatura 
do Dr. Lahésio Bonfim ao Governo do Estado e, mais ainda, agradecemos 
o reconhecimento da população, o apoio da população em acreditar, em 
depositar a sua confiança de que o Maranhão tem jeito sim, de um 
Maranhão melhor. E nós vamos para o segundo turno. Vamos ganhar a 

eleição e, a partir de primeiro de janeiro de 2023, o Estado do Maranhão 
terá um governador sensível, um governador responsável, um 
governador preocupado com a sua população para transformar este 
estado. E é por isso que eu tenho dito e alertado que, a partir de primeiro 
de janeiro de 2023, teremos um governador sensível, responsável, 
competente e que, com certeza, vai transformar o Estado do Maranhão 
para melhor. Nós depositamos nossa confiança no Dr. Lahésio Bonfim. 
Que Deus abençoe a todos. Que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população. O meu coração é 
cheio de alegria a Deus e a população do meu estado pelo reconhecimento 
do nosso trabalho, pela confiança e pelo carinho que recebemos nas 
ruas. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA –Obrigado, Deputado Wellington do Curso, 
parabéns pelo pronunciamento. Chamando pela Liderança do Bloco 
Parlamentar Independente, por até cinco minutos, sem direito a aparte, 
a Deputada Betel Gomes. Com a palavra, deputada.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) – Bom dia a todos. Senhor Presidente em exercício Deputado 
Antônio Pereira, colegas deputados e deputadas, imprensa, TV 
Assembleia e todos que nos acompanham pelas plataformas digitais, a 
honra e a glória sejam sempre para o Senhor. Hoje venho a esta tribuna 
para anunciar boas notícias. Na semana passada, foram entregues pelo 
governo do Estado várias ambulâncias. Dentre elas, três foram destinadas 
para os municípios de Arame, Bom Jesus das Selvas e Açailândia, com 
recursos oriundos de emendas parlamentares de nossa autoria. Mesmo 
não podendo participar da entrega, devido à vedação eleitoral, foi um 
dia de muita alegria para mim, pois é gratificante poder contribuir, por 
meio do nosso mandato, com a saúde do povo maranhense. Muitas 
coisas ainda estão por vir, Deputado Ariston. Ontem, em audiência 
com o Governador Carlos Brandão, ele nos deu a garantia de que 
todas as Emendas Parlamentares serão liberadas. Compartilho com 
muita alegria com os nossos idosos que o Centro de Convivência será 
construído em Buriticupu com recursos de emendas parlamentares de 
nossa autoria. E já está empenhado o recurso. Logo, logo, o Governo 
do Estado estará anunciando a ordem de serviço para o Centro de 
Convivência em Buriticupu. Quando eu estive como Secretária de 
Assistência Social, desenvolvíamos um programa de apoio no sentido 
de promover a dignidade, a interatividade e a qualidade de vida dos 
idosos. As atividades funcionavam em um prédio alugado. Ficou na 
minha memória o apelo que eles fizeram a mim que se eu viesse a 
assumir uma cadeira no parlamento, que não esquecesse de lutar por 
um local adequado para a realização de suas atividades. Nesse sentido, 
compreendi a importância de destinar recursos para que o nosso povo 
da melhor idade pudesse participar de suas atividades em um espaço 
adequado. Estou muito feliz com essa grande conquista, assim como 
também poder contribuir com o bem-estar físico, emocional e social 
dos nossos queridos idosos de Buriticupu. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Deputada Betel, muito obrigado. Deputado 
Adelmo Soares pela liderança do bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão por até cinco minutos, sem direito à aparte. Com a palavra, 
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, que nos honra na presidência desta 
Casa no dia de hoje, meu querido amigo Deputado Antônio Pereira, 
parceiro das serras nordestinas. Agradeço muito a todos que estão nos 
acompanhando nas redes sociais e aqui no plenário desta Casa. O que 
me traz hoje aqui é a felicidade de ver o desenvolvimento do trabalho 
nosso em todo Estado do Maranhão. Hoje, eu quero fazer um destaque 
especial para a cidade, querida cidade de Rosário, cidade do prefeito 
Calvet Filho que vem fazendo um trabalho exitoso e principalmente 
cuidando de quem mais precisa. Essa é nossa função. A função dos 
órgãos públicos, das pessoas públicas, é cuidar de quem mais precisa, é 
dar atenção e carinho às pessoas dos nossos municípios. E Calvet Filho 
é um exemplo disso. Agora, amanhã, estará lançando o Projeto Casa 
da Gente, Casa Decente. Serão cinquenta casas que vão ser totalmente 
feitas para as famílias carentes na zona urbana e na zona rural daquele 
município. Isso feito com recursos próprios mostrando todo um trabalho 
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de organização administrativa do município para com a população. As 
famílias foram escolhidas por meio do CAdÚnico e amanhã será o 
grande lançamento. Quero parabenizar Calvet Filho, toda a equipe do 
governo daquele município e dizer que o deputado Adelmo também 
está prestando apoio àquele município, assim como o deputado federal 
Aluísio Mendes. Asfalto, restaurante popular, Procon, unidades da saúde 
que estão sendo reformados, como o hospital, escolas, praça da matriz 
que vai ser a praça da família, praça de São Simão, ginásio de esportes, 
enfim, são Emendas Parlamentares nossas, ações do Deputado Adelmo 
Soares com o Deputado Aluísio Mendes, do Governador Flávio Dino, 
quando era governador, e também do nosso querido Governador Carlos 
Brandão. Ações que fazem a transformação no município de Rosário, 
lembrando, sempre, claro, que, quando você tem uma administração 
que enxuga a máquina administrativa, sobra recurso para fazer o bem. 
E é isso que eu quero enaltecer na administração do Calvet Filho porque 
muita gente diz assim: ah, só faz ações do governo federal, do governo 
do Estado, mas ele está provando agora, com o Projeto Casa da Gente, 
Casa Descente, que o recurso do município é empregado para melhorar 
a vida da população daqueles belíssimos municípios. Portanto, não me 
canso de dizer que Rosário é nossa terra, Rosário é nossa gente, Rosário 
é nosso amor e por ti, Rosário, lutaremos até o final. Forte abraço a 
todos vocês. Vamos seguir sempre trabalhando por um Maranhão de 
todos nós. 

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Deputado Dr. Yglésio, por até dez minutos, 
com direito a apartes. Deputado Yglésio declina. Nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Sexagésima Quinta Sessão Ordinária da Quarta Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dois de agosto de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Mar-
tins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Már-
cio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, 
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Zé 
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) senhores (as) Deputados 
(as): Daniella, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, 
Glalbert Cutrim, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios e Wendell 
Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da 
ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo 
destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): 
César Pires, Antônio Pereira, Jota Pinto, Adelmo Soares, Rildo Amaral,  
Doutor Yglésio e Wellington do Curso. Esgotado o tempo regimental 
destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente informou que não 
havia matéria para ser apreciada na Ordem do Dia. Não havendo orador 
inscrito no primeiro horário do Grande Expediente concedeu a palavra, 
no tempo destinado aos Partidos ou Blocos ao Deputado Roberto Costa 
que falou pelo Bloco Parlamentar Independente. Os Deputados Neto 
Evangelista, Zé Inácio, Professor Marco Aurélio e Wellington do Curso, 
falaram pelo Bloco Parlamentar Democrático e a Deputada Mical Da-
masceno falou pelo Partido Social Democrático. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 

Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 02 
de agosto de 2022.  

Senhor Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Deputado Ciro Neto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wellington do Curso 
Segundo Secretário, em exercício      

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 038/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): NET FAST LTDA. OBJETO: Contratação de 
serviços de locação de veículos, no regime de mensalidade, sem condu-
tor e quilometragem livre, incluindo a manutenção preventiva e correti-
va dos veículos, nas quantidades, especificações e condições definidas 
no Termo de Referência, objetivando o deslocamento, via terrestre, em 
especialmente de parlamentares e servidores, por ocasião da execu-
ção de atividades legislativas, visitas e viagens institucionais e demais 
ações desenvolvidas pela Presidência da Casa, Mesa Diretora, Comis-
sões Permanentes, Diretorias e demais áreas técnico-administrativas no 
território estadual. VALOR DO CONTRATO: R$ 566.208,00 (qui-
nhentos e sessenta e seis mil, duzentos e oito reais). DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 
031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natu-
reza Despesa: 33.90.33.03 – Frete e locação de veículos para necessi-
dade de serviço. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). 
Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. 
DO EMPENHO: Para cobertura das despesas relativas à aquisição 
do objeto deste Contrato no presente exercício financeiro, foi emitida 
pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 2022NE001695, 
de 26/07/2022, no valor de R$ 235.920,00 (duzentos e trinta e cinco 
mil, novecentos e vinte reais). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-
TRATO: 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura. BASE 
LEGAL: Lei Federal n.º 10.520/2002, Decreto nº 10.024/2019 e Pro-
cesso Administrativo nº 1706/2022-AL.  DATA DA ASSINATURA 
DO CONTRATO: 01/08/2022. ASSINATURAS: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e Daniel Magno Garcia Vale representando a empresa NET 
FAST LTDA, CNPJ nº 08.632.688/0001-34. São Luís – MA, 04 de 
agosto de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

AVISO DE LEILÃO

CREDENCIAMENTO Nº 02/2021-CPL/AL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1358/2022

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio de sua DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO – DA 
torna público que realizará leilão na modalidade eletrônico (somente 
on-line), através da plataforma www.grleiloes.com, tendo como lei-
loeiro oficial o Sr. Gustavo Martins Rocha, matrícula JUCEMA nº 
017/2006, para venda de materiais diversos inservíveis de propriedade 
da ALEMA, a ser realizado dia 24 de agosto de 2022 a partir das 10 
horas.

São Luís, 04 de agosto de 2022
Antino Correa Noleto Junior

Diretor de Administração
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