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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares

PRESIDENTE

Suplentes

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputado Ariston

Deputado Vinicius Louro
Deputado Helio Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

VICE-PRESIDENTE
REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE:
Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages
REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Betel Gomes
Deputado Carlinhos Florêncio

Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages
Deputada Daniella

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Ana do Gás
Deputada Betel Gomes
Deputado Ricardo Rios

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00
SECRETÁRIA

Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Ciro Neto
Deputada Ana do Gás
Deputado Adelmo Soares
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

Suplentes

Deputado Vinícius Louro
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ciro Neto
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages
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Deputado Ricardo Rios
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Deputado Leonardo Sá

Deputado Helio Soares
Deputada Betel Gomes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputada Mical Damasceno

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Vinícius Louro
Deputado Leonardo Sá
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Deputado Rafael Leitoa
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PRESIDENTE
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Dep. Adelmo Soares

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE
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VICE-PRESIDENTE
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SECRETÁRIA
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Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares
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Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
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Deputado Wendell Lages
Deputada Helena Duailibe
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XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Betel Gomes
Deputado Leonardo Sá

XIII - Comissão de Turismo
REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

Deputado Helio Soares
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Deputado Wellington do Curso
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Deputado Antonio Pereira
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VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
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Titulares

Deputado Jota Pinto
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputada Betel Gomes

Titulares

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Suplentes

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

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

Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Wendell Lages
Deputado Prof. Marco Aurélio

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

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

Titulares

Titulares

Suplentes

Suplentes

Deputado Vinícius Louro
Deputada Ana do Gás
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 02/08/2022 – TERÇA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 331/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS - IGPS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 332/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE ESTABELECE A ALÍQUOTA DE 0% PARA O IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 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 AUTORIA DA MESA DIRETORA, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
VANTAGEM PESSOAL A SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 334/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A
GARANTIA DE ACOMPANHANTE ÀS MULHERES NAS CONSULTAS, CIRURGIAS, PARTOS E EXAMES, INCLUSIVE OS GINECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO.
MOÇÃO Nº 18/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO
EVANGELISTA, SOLICITANDO O ENVIO DE MOÇÃO DE PESAR, AOS FAMILIARES DO EX PREFEITO DE SÃO LUÍS, SR.
VICENTE FIALHO. PELO SEU FALECIMENTO
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 325/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE
O PROGRAMA DE ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE CONECTIVIDADE MÓVEL NO ESTADO DO MARANHÃO VIABILIZAR A CHEGADA DA TECNOLOGIA DE QUINTA
GERAÇÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 326/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA O CLUBE DE MÃES SANTA TEREZINHA, COM SEDE
NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 327/2022, DE AUTORIA 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 DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS OFICINA
DOS SONHOS.
PROJETO DE LEI Nº 330/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 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 MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, E EXTENSIVO AOS CAROLINENSES, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE 163
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 321/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE ELEVA A “DANÇA PORTUGUESA” À CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 322/2022, DE AUTORIA 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 AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARANHÃOZINHO - APAE, NO MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - MA.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 320/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE
AOS CANDIDATOS INSCRITOS NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM) E NOS VESTIBULARES DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS A GRATUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
Diretoria Geral de Mesa, 02 de agosto de 2022.
REPUBLICADA POR INCORREÇÃO – 05.08.2022
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 04/08/2022 – QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 335/2022, DE AUTORIA 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 MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 336/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE
ASSENTO PREFERENCIAL AO PACIENTE RENAL EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTADUAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 337/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE
UTILIDADE PÚBLICA O PROJETO SOCIAL BATUK DE IMPERATRIZ – MA.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 338/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE
ACESSO PRIORITÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM FERRIES E EMBARCAÇÕES SIMILARES DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CRIA PROTOCOLO
DE CONVIVÊNCIA COM ANIMAIS COMUNITÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 341/2022, DE AUTORIA 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 AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A “APAE” -ASSOCIA-

4

4

SEXTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2022

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 AUTORIA 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 JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 347/2022, DE AUTORIA 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 INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 348/2022, DE AUTORIA 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 ESCOLAR “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 AUTORIA 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 ENTRADA NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, PARQUES AQUÁTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEU ACOMPANHANTE.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 350/2022, DE AUTORIA 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 AUTORIA 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 ENSINO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, A DISPONIBILIZAREM CADEIRAS EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS
DE AULA ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 352/2022, DE AUTORIA 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 AUTORIA 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 PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 354/2022, DE AUTORIA 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

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
DESENVOLVEM ATIVIDADES COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 356/2022, DE AUTORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 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 VICENTE FIALHO.
MOÇÃO N° 19/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO
EVANGELISTA, DE PESAR, PELO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO, DR. REINALDO CAMPOS
CASTRO, PAI DO PROMOTOR DE JUSTIÇA REINALDO CAMPOS CASTRO JÚNIOR, NO DIA 19/07/2022.
PRIORIDADE – 2ª SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 340/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO PODER EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE
A REPARTIÇÃO DA PARCELA DE 25% (VINTE E CINCO POR
CENTO) DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS 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 AUTORIA DO DEPUTADO ADELMO SOARES, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS - IGPS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 332/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE ESTABELECE A ALÍQUOTA DE 0% PARA O IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS 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 AUTORIA DA MESA DIRETORA, DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
VANTAGEM PESSOAL A SERVIDORES DO QUADRO DE PESSOAL PERMANENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 334/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, DISPÕE SOBRE A
GARANTIA DE ACOMPANHANTE ÀS MULHERES NAS CONSULTAS, CIRURGIAS, PARTOS E EXAMES, INCLUSIVE OS GINECOLÓGICOS, NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 335/2022, DE AUTORIA 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 MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 336/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE GARANTE
ASSENTO PREFERENCIAL AO PACIENTE RENAL EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE NA REDE DE TRANSPORTE PÚBLICO ESTADUAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 337/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE CONSIDERA DE
UTILIDADE PÚBLICA O PROJETO SOCIAL BATUK DE IMPERATRIZ – MA.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 338/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE
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ACESSO PRIORITÁRIO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM FERRIES E EMBARCAÇÕES SIMILARES DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 339/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE CRIA PROTOCOLO
DE CONVIVÊNCIA COM ANIMAIS COMUNITÁRIOS NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 341/2022, DE AUTORIA 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 AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE
CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A “APAE” -ASSOCIAÇÃO 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 AUTORIA 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 JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 347/2022, DE AUTORIA 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 INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 348/2022, DE AUTORIA 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 ESCOLAR “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 AUTORIA 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 ENTRADA NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS ESPORTIVOS, PARQUES AQUÁTICOS DO ESTADO DO MARANHÃO ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEU ACOMPANHANTE.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 350/2022, DE AUTORIA 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 AUTORIA 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 ENSINO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, A DISPONIBILIZAREM CADEIRAS EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS
DE AULA ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 352/2022, DE AUTORIA 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 AUTORIA 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 PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 354/2022, DE AUTORIA 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 DEFICIÊNCIA NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 356/2022, DE AUTORIA DA DEFENSORIA PÚBLICA, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO, 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 VICENTE FIALHO.
MOÇÃO N° 19/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO
EVANGELISTA, DE PESAR, PELO FALECIMENTO DO PROCURADOR DE JUSTIÇA APOSENTADO, DR. REINALDO CAMPOS
CASTRO, PAI DO PROMOTOR DE JUSTIÇA REINALDO CAMPOS CASTRO JÚNIOR, NO DIA 19/07/2022.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 325/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE
O PROGRAMA DE ESTÍMULO À IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DE CONECTIVIDADE MÓVEL NO ESTADO DO MARANHÃO VIABILIZAR A CHEGADA DA TECNOLOGIA DE QUINTA
GERAÇÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 326/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA O CLUBE DE MÃES SANTA TEREZINHA, COM SEDE
NO MUNICÍPIO DE SUCUPIRA DO NORTE, ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 327/2022, DE AUTORIA 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 DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA À ASSOCIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS OFICINA
DOS SONHOS.
PROJETO DE LEI Nº 329/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE DISPÕE SOBRE O MANUSEIO, A UTILIZAÇÃO, A QUEIMA, A SOLTURA E A PROIBIÇÃO
DE COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO, ASSIM COMO DE QUAISQUER ARTEFATOS PIROTÉCNICOS DE EFEITO SONORO RUIDOSO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 330/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 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
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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 MUNICÍPIO DE CAROLINA - MA, E EXTENSIVO AOS CAROLINENSES, PELA COMEMORAÇÃO DO SEU ANIVERSÁRIO DE 163
ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 321/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE ELEVA A “DANÇA PORTUGUESA” À CONDIÇÃO DE PATRIMÔNIO CULTURAL DE NATUREZA IMATERIAL E CULTURAL DO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 322/2022, DE AUTORIA 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 AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, CONSIDERA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARANHÃOZINHO - APAE, NO MUNICÍPIO DE MARANHÃOZINHO - 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, realizada no dia quatro de agosto de dois mil e vinte e dois.

nior.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Duarte JúSegundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Jota Pinto,
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Wellington do Curso, Wendell
Lages e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa,
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro e Zito Rolim
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - 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 JOTA PINTO (Lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – 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 DUARTE JÚNIOR – (lê Expediente).
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II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM Nº 056 /2022
São Luís, 02 de agosto de 2022.

			

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 184/2022,
que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023.
Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão
Veto parcial ao Projeto de Lei nº 184/2022, que dispõe sobre as
diretrizes para elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2023.
No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº
184/2022.
RAZÕES DO VETO
O conteúdo da Lei de Diretrizes Orçamentárias está previsto no
art. 165, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece ser esta lei uma
norma de orientação de elaboração da lei orçamentária anual.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a peça orçamentária mais
valorizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Esta expandiu o conteúdo das leis de diretrizes e garantiu-lhes papel especial de planejamento econômico-orçamentário no Brasil, estabelecendo uma série de
comandos, sobretudo no art. 4º.
Com a promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei
de Diretrizes Orçamentárias recebeu novas e importantes prerrogativas, entre as quais, como menciona Giacomoni (GIACOMONI, James.
Orçamento Público. 13. ed. ampliada, revista e atualizada. São Paulo:
Atlas, 2005), equilíbrio entre receitas e despesas; metas fiscais; riscos
fiscais; programação financeira e cronograma mensal de desembolso;
critérios e formas de limitação de empenho; normas de controle de custo e avaliação dos programas financiados com recursos dos orçamentos; condições e exigências para transferências de recursos a entidades
públicas e privadas; reserva de contingência; incentivo ou benefício de
natureza tributária da qual decorra renúncia de receita.
O projeto de lei 184/2022 se manteve dentro destas balizas constitucionais e da lei de responsabilidade fiscal, comportando veto em
apenas trecho de seu texto pelas razões que se explicitam a seguir.
O art. 31, §2º do projeto de lei dispõe:
Art. 31.......................
§ 2º As dotações orçamentárias destinadas ao atendimento
das emendas parlamentares impositivas, estando compatíveis com
os objetos propostos, deverão constar da programação financeira e o
cronograma de execução mensal de desembolso estabelecidos por meio
de decreto do Governador do Estado, devendo o desembolso ser pago
no respectivo exercício financeiro e nos subsequentes.
Quanto ao §2º do art. 31 do Projeto de Lei nº 184/2022 é cabível o veto por invadir competência da União para dispor sobre normas
gerais em direito financeiro (art. 24, inciso I da Constituição Federal) já
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que a União editou norma geral - a Lei nº 4320/1964 - em que define
serem os orçamentos, e por consequência, sua execução orçamentária, restritos a um exercício financeiro (art. 22 da Lei nº 4320/64),
não podendo ser acolhida norma diversa desta orientação por invadir
competência da União para dispor sobre norma geral.
O veto por inconstitucionalidade também se impõe aos parágrafos §3º, 4º e 7º do art. 31 do projeto de lei 184/2022 que conferem atribuições a órgãos vinculados ao Poder Executivo, matéria que só poderia
ser disposta em projeto de lei de iniciativa do Governador do Estado,
conforme art. 43, incisoV da Constituição do Estado do Maranhão.
O art. 31, §5º do projeto de lei dispõe:
Art. 31.......................
§ 5º A obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de
que trata o §1º do art. 136-A da Constituição do Estado compreende,
cumulativamente, o empenho, a liquidação e o pagamento dentro do
exercício financeiro.
Quanto ao §5º do art. 31 entende-se cabível o veto tendo em vista
que ao definir todo o ciclo de execução da despesa, inclusive o pagamento, dentro do exercício financeiro, contraria a Constituição Federal
que permite a inscrição de pagamentos não realizados dentro do exercício em restos a pagar, inclusive quanto às emendas impositivas, como
se deduz da análise do art. 166, § 17 da Constituição Federal.
Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal) e
considerando que o legislador infraconstitucional não pode interferir
na construção do constituinte originário, de modo a criar ou ampliar os
campos de intersecção entre os Poderes estatais, bem como o art. 166,
§ 17 da Constituição Federal oponho veto aos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 7º do
art. 31 do Projeto de Lei nº 184/2022 por padecerem de vício de
inconstitucionalidade.
Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de
adequação todas as demais leis e atos normativos a ela.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 184/2022.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE AGOSTO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA, 134º DA REPÚBLICA.
CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão
OFÍCIO nº 280/2022 – DPGE/MA			
São Luís/MA, 14 de julho de 2022
A sua Excelência o Senhor
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
ASSUNTO: apresenta Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a
criação, a partir de 01/10/2022, de cargos na carreira de Defensor/a
Público/a do Estado do Maranhão e a criação de cargos em comissão da
Defensoria Pública do Estado do Maranhão – DPE/MA.
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Na oportunidade em que cumprimento cordialmente Vossa Excelência, apresentamos Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação, a
partir de 01.10.2022, de cargos na carreira de Defensor/a Público/a do
Estado do Maranhão e criação de cargos em comissão na estrutura da
Defensoria Pública do Estado do Maranhão.
Para melhor análise da proposta, encaminhamos a Exposição de
Motivos necessária à sua apresentação.
Diante da relevância da matéria, solicito aprovação do referido
Projeto de Lei pelos dignos integrantes da Assembleia Legislativa do
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Maranhão.
Reiterando votos de elevada estima e distinta consideração.
Atenciosamente,
GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 04/2022				
São Luís/MA, 01/08/2022
Senhor Presidente,
O Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão, com fulcro,
no inciso V do art. 17 da Lei Complementar nº 19/94, tem a honra de
submeter à deliberação desta eminente Casa, de Lei ordinária, que dispõe sobre a criação de cargos de Defensores/as Público/as e cargos em
comissão na estrutura da Defensoria Pública do Estado Maranhão DPE/MA.
A apresentação do Projeto de Lei, em anexo, tem como principal
objetivo garantir a interiorização e estruturação da Defensoria Pública
- importante instituição para a garantia de acesso à justiça dos cidadãos
em situação de vulnerabilidade, através da prestação de serviços jurídicos gratuitos e de qualidade.
Ademais, ressalta-se que a Emenda Constitucional 80/2014 determinou que “no prazo de oito anos, a União, os Estados e o Distrito
Federal deverão contar com defensores públicos em todas as unidades
jurisdicionais, observando o disposto no caput deste artigo” (art. 98 §
1º, do ADCT). O prazo finda em 2022 e no Estado do Maranhão das 107
Comarcas instaladas estamos presentes em 62.
É importante ressaltar a presente medida também reduzirá os
valores gastos pelo Tesouro Estadual com os advogados dativos nos
principais Juizados Especiais Criminais no Estado, haja vista que, em
apenas uma dessas unidades, há registros de despesas que alcançam o
valor de 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais) em um
único dia. E para propiciar maior economicidade, com a aprovação
deste projeto, os membros serão lotados, prioritariamente, nos cincos
Juizados Especiais Criminais com maior volume processual no Estado.
Frisa-se que, conforme art. 48, § 2º, da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022 (11.515/2021), a Defensoria Pública do Estado terá
como limite na elaboração de sua proposta orçamentária para pessoal o
percentual de 0,5% a 1,5 % da receita corrente líquida do Estado. Atualmente, o percentual da despesa com pessoal na Instituição é de 0,63%
(cf. relatório de gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2022).
Sublinhe-se que a quantia que será dispendida com os cargos
criados nesta Lei Complementar já está prevista no valor repassado à
Defensoria Pública pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (SEPLAN).
Com estes argumentos que consideramos suficientes para justificar o Projeto de Lei em apreço, nossa expectativa é de que o Digno
Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida e a necessária aprovação.
Atenciosamente,
GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI Nº 356/2022
Dispõe sobre a criação, 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.
Art. 1º Ficam criados, a partir de 01/10/2022, no quadro da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 07 (sete) cargos de Defensor
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Público Estadual de Primeira Classe.
Art. 2º Ficam criados, a partir de 01/10/2022, na estrutura da Defensoria Pública do Estado Maranhão - DPE/MA, 05 (cinco) cargos em
Comissão de Assessor Sênior, simbologia DAS-1 e 25 (vinte e cinco)
cargos em Comissão de Assessor Júnior, simbologia DAS-2.
Art. 3º O provimento dos cargos criados por esta Lei será realizado de forma gradual e condicionado à expressa previsão da Lei Orçamentária anual de 2022, com dotação suficiente, nos termos do § 1º do
art. 169 da Constituição Federal.
Art. 4º As despesas resultantes da execução desta Lei correrão à
conta das dotações próprias da DPE/MA.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão
REPUBLICADO POR INCORREÇÃO EM 05.08.2022
PROJETO DE LEI Nº 357 /2022
Considera de Utilidade Pública o “INSTITUTO EDUCACIONAL
MEUS SONHOS”, com sede e foro no
Município de São Luís, no Estado do
Maranhão.
Art. 1º - Fica Considerado de Utilidade Pública ao “INSTITUTO EDUCACIONAL MEUS SONHOS” entidade da sociedade civil
sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manoel Beckman, em São Luís 26 de julho de 2022. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual
INDICAÇÃO Nº 5211/2022
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 HUMBERTO DE
CAMPOS, LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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
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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 5212/2022
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 ICATU, WALACE
AZEVEDO MENDES, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5213/2022
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 IGARAPÉ DO MEIO,
JOSÉ ALMEIDA DE SOUSA, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação de um conjunto integrado de estratégias e ações pelo Poder
Público, com a participação da sociedade civil, visando a intervenção
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direta sobre dinâmicas sociais geradoras de conflitos, violências e processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5214/2022
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 IGARAPÉ GRANDE,
ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5215/2022
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 IMPERATRIZ, FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, solicitando que aprecie a
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530,
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DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5216/2022
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 ITAIPAVA DO GRAJAÚ, JOVALDO CARDOSO OLIVEIRA JUNIOR, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5217/2022
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 ITAPECURU MIRIM,
BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5218/2022
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 ITINGA DO MARANHÃO, LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5219/2022
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 JATOBÁ, CARLOS
ROBERTO RAMOS DA SILVA, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5220/2022
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 JENIPAPO DOS VIEIRAS, ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5221/2022
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 JOÃO LISBOA, VILSON SOARES FERREIRA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5222/2022
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 JOSELÂNDIA, RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, 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
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OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5223/2022
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 JUNCO DO MARANHÃO, ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5224/2022
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 DA PEDRA,
MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5225/2022
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 DO JUNCO,
MARIA EDINA ALVES FONTES 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5226/2022
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 DOS RODRIGUES, VALDEMAR SOUSA ARAUJO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5227/2022
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 LUIZ
ROCHA, JOSÉ ORLANILDO SOARES 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5228/2022
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 EDISON LOBÃO, GERALDO EVANDRO BRAGA DE SOUSA, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5229/2022
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 EUGÊNIO BARROS, FRANCISCO CARNEIRO RIBEIRO, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de
Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei
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federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5230/2022
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 FERNANDO FALCÃO, RAIMUNDA DA SILVA ALMEIDA,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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5231/2022
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 FORMOSA DA
SERRA NEGRA, CIRINEU RODRIGUES COSTA, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5232/2022
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 FORTALEZA DOS
NOGUEIRAS, LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5233/2022
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 FORTUNA, SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NETO, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5234/2022
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 GODOFREDO VIANA, SHIRLEY VIANA MOTA, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5235/2022
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 GONÇALVES DIAS,
ANTÔNIO SOARES DE SENA, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5236/2022
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 ARCHER, ANTÔNIA LEIDE FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional
de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da
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lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5237/2022
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 DAVINÓPOLIS , RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA SANTOS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5238/2022
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 DOM PEDRO , AILTON MOTA DOS SANTOS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5239/2022
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 DUQUE BACELAR,
FRANCISCO FLÁVIO LIMA FURTADO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5240/2022
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 ESPERANTINÓPOLIS ,ALUISIO CARNEIRO FILHO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5241/2022
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 ESTREITO, LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5242/2022
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 FEIRA NOVA DO MARANHÃO, LUIZA COUTINHO MACEDO ,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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5243/2022
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 CENTRAL DO MARANHÃO , CLEUDILENE PRIVADO MARTINS solicitando que
aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal
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Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5244/2022
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 CENTRO DO GUILHERME , JOSÉ SOARES DE 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5245/2022
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 CENTRO NOVO DO
MARANHÃO, JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5246/2022
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 CHAPADINHA, MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5247/2022
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 CIDELÂNDIA, FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5248/2022
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 CODÓ, JOSE
FRANCISCO LIMA NERES 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5249/2022
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 COELHO NETO,
BRUNO JOSÉ ALMEIDA E SILVA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5250/2022
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 COELHO NETO,
BRUNO JOSÉ ALMEIDA E SILVA 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
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DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5251/2022
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 CONCEIÇÃO DO LAGO-AÇU, DIVINO ALEXANDRE DE 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5252/2022
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 COROATÁ , LUIS
MENDES FERREIRA FILHO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5253/2022
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 CURURUPU, ALDO
LUIS BORGES LOPES 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5254/2022
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 CAXIAS - FABIO
JOSE GENTIL PEREIRA ROSA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5255/2022
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 CEDRAL, FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5256/2022
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 CAJAPIÓ , MARCONE PINHEIRO MARQUES 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5257/2022
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 CAJARI , CONSTANCIO ALESSANCO COELHO DE SOUZA solicitando que aprecie a
possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública
com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº 11.530,
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DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5258/2022
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 CAMPESTRE DO
MARANHÃO , FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5259/2022
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 CÂNDIDO MENDES
, JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5260/2022
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 CANTANHEDE, JOSE
MARTINHO DOS SANTOS BARROS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5261/2022
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 CAPINZAL DO NORTE , ANDRE PEREIRA DA SILVA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5262/2022
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 CAROLINA ,ERIVELTON TEIXEIRA NEVES 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5263/2022
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 CARUTAPERA ,AIRTON MARQUES SILVA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5264/2022
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 BURITICUPU , JOAO
CARLOS TEIXEIRA DA SILVA,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
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DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5265/2022
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 BURITICUPU , BURITIRANA,TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5266/2022
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 CACHOEIRA GRANDE , RAIMUNDO CESAR CASTRO SOUSA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5267/2022
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 BOM LUGAR, MARLENE SILVA MIRANDA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5268/2022
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 BREJO , JOSÉ
FARIAS DE CASTRO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5269/2022
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 BREJO DE AREIA,
FRANCISCO ALVES DA SILVA ,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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5270/2022
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 BURITI BRAVO ,
LUCIANA BORGES LEOCADIO ,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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5271/2022
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 BURITI, JOSÉ
ARNALDO ARAUJO CARDOSO ,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
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A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5272/2022
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 BOM JARDIM
,CHRISTIANNE DE ARAUJO VARÃO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5273/2022
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 BOM JESUS DAS
SELVAS , LUIS FERNANDO LOPES COELHO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5274/2022
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 BERNARDO DO
MEARIM , ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5275/2022
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 DE BARRA DO CORDA , RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5276/2022
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 DE BARREIRINHAS,
AMILCAR GONCALVES ROCHA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5277/2022
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 DE BELA VISTA DO
MARANHÃO ,JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5278/2022
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 DE BELÁGUA,
HERLON COSTA 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
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OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5279/2022
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 BENEDITO LEITE
,RAMON CARVALHO DE BARROS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5280/2022
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 BEQUIMÃO ,JOAO
BATISTA MARTINS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5281/2022
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 BERNARDO DO
MEARIM , ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5282/2022
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 DE BACURI
,WASHINGTON LUIS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5283/2022
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 DE BACURITUBA,
LETICIA LIBIA BARROS COSTA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5284/2022
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 DE BALSAS, ERIK
AUGUSTO COSTA E SILVA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5285/2022
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 DE BARÃO DE GRAJAÚ , CLAUDIMÊ ARAUJO 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
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DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5286/2022
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 DE ARAGUANÃ ,
FLAVIO RONNE AMORIM MUNIZ 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5287/2022
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 DE ARAIOSES, LUCIANA MARÃO FELIX 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5288/2022
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 DE ARAME, PEDRO
FERNANDES RIBEIRO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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 5289/2022
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 DE ARARI ,RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5290/2022
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 DE AXIXÁ , MARIA
SONIA OLIVEIRA CAMPOS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5291/2022
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 DE BACABAL, EDVAN BRANDAO DE FARIAS 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5292/2022
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 DE BACABEIRA
,CARLA FERNANDA DO REGO GONÇALO solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança
Pública com Cidadania – PRONASCI , nos moldes da lei federal Nº
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11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5293/2022
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 DE ALTO PARNAÍBA
.ITAMAR NUNES VIEIRA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5294/2022
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 DE AMAPÁ DO MARANHÃO , NELENE DA COSTA GOMES 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5295/2022
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 DE AMARANTE DO
MARANHÃO , VANDERLY GOMES MIRANDA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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 5296/2022
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 DE ANAJATUBA ,
HELDER LOPES ARAGAO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5297/2022
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 DE ANAPURUS, VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5298/2022
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 DE APICUM-AÇU,
JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5299/2022
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 DE AÇAILÂNDIA
- ALUÍSIO SILVA SOUSA, 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
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OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5300/2022
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 DE AFONSO CUNHA
,ARQUIMEDES, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5301/2022
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 DE ÁGUA DOCE DO
MARANHÃO - THALITA E SILVA CARVALHO DIAS, 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5302/2022
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 DE ALCÂNTARA,
WILLIAM GUIMARAES DA SILVA 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, e coordenadas, principalmente, pela prefeitura.
A iniciativa não gera nenhum custo adicional aos cofres públicos
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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 5303/2022
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 DE ALDEIAS ALTAS
, KEDSON ARAUJO 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5304/2022
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 DE ALTAMIRA DO
MARANHÃO, ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM 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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5305/2022
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 DE ALTO ALEGRE
DO MARANHÃO, NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA
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 objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5306/2022
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 DE ALTO ALEGRE
DO MARANHÃO, NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI , nos mol-
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des da lei federal Nº 11.530, DE 24 DE OUTUBRO DE 2007
A Política de Prevenção Social à Criminalidade tem como objetivo geral contribuir para prevenção e redução de violências e criminalidades incidentes sobre determinados territórios e grupos mais vulneráveis a esses fenômenos e para o aumento da sensação de segurança
no nos municípios.
Esta Política se origina da compreensão de que é plenamente factível o enfrentamento a violências e criminalidades a partir da implementação 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 processos de criminalização.
A proposta define princípios e ações para a formulação e implementação de políticas públicas para evitar que a criminalidade tome
espaço dentro da sociedade dentre os objetivos, está prevista a implementação das diretrizes e ações, executada de forma intersetorial e integrada, 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 5307/2022
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 de Tufilândia, Senhor Vildimar
Alves Ricardo, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5308/2022
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-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Satubinha, Senhor Orlando
Pires Franklin, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5309/2022
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 de Timbiras, Senhor Antônio
Borba Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5310/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
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seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador Alexandre
Costa, Senhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando a adoção
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO
AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer
nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento
eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5311/2022
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 de Trizidela do Vale, Senhor Deibson Pereira Freitas, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5312/2022
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 de Tasso Fragoso, Senhor Roberth Cleydson Martins Coelho, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5313/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastiana Veloso da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5314/2022
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 de Sucupira do Riachão, Senhor
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5315/2022
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 de Sítio Novo, Senhor Antonio
Coelho Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
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indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5316/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora
Valdinê de Castro Cunha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5317/2022
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 de Sucupira do Norte, Senhor
Marcony da Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
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Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5318/2022
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 de Tuntum, Senhor Fernando
Portela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5319/2022
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 de Turilândia, Senhor José Paulo
Dantas Silva Neto, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
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não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5320/2022
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 de Urbano Santos, Senhor Clemilton Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5321/2022
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 de Vitória do Mearim, Senhor
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
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câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5322/2022
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 de Tutóia, Senhor Raimundo
Nonato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5323/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna Martins Bringel Rezende Alves, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
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Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5324/2022
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 de Vargem Grande, Senhor
José Carlos de Oliveira Barros, solicitando a adoção de medidas que
contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5325/2022
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 de Viana, Senhor Carlos Augusto
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Furtado Cidreira, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à
conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5326/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenilda Cunha Rodrigues, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5327/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Senhor Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO
referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos
e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e
assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5328/2022
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 de Turiaçu, Senhor Edesio João
Cavalcanti, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a
disseminação da campanha JULHO AMARELO referente à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do
diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5329/2022
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 de Senador La Roque, Senhor
Bartolomeu Gomes Alves, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha JULHO AMARELO referente
à conscientização da população acerca do câncer nos ossos e da importância do diagnóstico precoce para um tratamento eficaz e assertivo.
Uma das principais causas de dor crônica em pacientes oncológicos, o câncer ósseo ainda não tem formas de prevenção conhecidas.
Só o diagnóstico precoce pode elevar as chances de cura. Embora seja
mais comum em ossos longos, como pernas, braços, coluna e bacia, o
câncer ósseo pode acometer qualquer osso do corpo. Considerado raro,
manifesta-se na infância, na adolescência ou na vida adulta e tem alta
taxa de letalidade
A forma benigna da doença cresce lenta e em local específico,
não se espalha para outros ossos ou outras partes do corpo. Já os tumores malignos são mais agressivos, podem ser tanto tumores primários ou metástases de câncer em outros órgãos. O Instituto Nacional de
Traumatologia e Ortopedia estima que 10% dos pacientes oncológicos
desenvolvem metástases nos ossos, especialmente nos casos de câncer
de mama, pulmão, próstata, tireoide, rim e intestino. Diante do exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente
indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 13 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5330 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão e ao
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), Sr. Paulo
Casé Fernandes, solicitando-lhes que determinem providências para
implantação de um Restaurante Popular no Bairro Vila Isabel Cafeteira no município de São Luís
Esta indicação tem como finalidade ampliar a oferta de refeições
balanceadas e de qualidade, comercializadas a preços baixos, beneficiando trabalhadores e todas as famílias de baixa renda existentes no
município. Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 14 de julho de 2022. - JOTA PINTO - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5331 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
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de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Sr. Carlos Brandão e ao
Secretário de Estado do Desenvolvimento Social (SEDES), Sr. Paulo
Casé Fernandes, solicitando-lhes que determinem providências para
implantação de um Restaurante Popular para região dos Parques
no município São José de Ribamar/MA, no bairro Alto do Turu.
Esta indicação tem como finalidade ampliar a oferta de refeições
balanceadas e de qualidade, comercializadas a preços baixos, beneficiando trabalhadores e todas as famílias de baixa renda existentes no
município. Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 14 de julho de 2022. - JOTA PINTO - Deputado
Estadual

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5332/2022
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 de Açailândia, Senhor Aluísio Silva
Sousa solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da
população acerca do enfrentamento da violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5333/2022
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 de Afonso Cunha, Senhor Arquimedes Américo Bacelar, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente
à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência
contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5334/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Senhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS
referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5335/2022
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 de Alcântara, Senhor William
Guimarães da Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
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contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.

sente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5336/2022
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 de Aldeias Altas, Senhor Kedson
Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra as
mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5337/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS
referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a pre-

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5338/2022
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 de Alto Parnaíba, Senhor Itamar
Nunes Vieira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra as
mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5339/2022
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 de Amarante do Maranhão,
Senhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS
referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5340/2022
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 de Bacabal, Senhor Edvan Brandão de Farias, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra as
mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5341/2022
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 de Arame, Senhor Pedro
Fernandes Ribeiro, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 5342/2022
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 de Balsas, Senhor Erik Augusto
Costa e Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para
a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra as
mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5343/2022
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 de Barão de Grajaú, Senhor Claudimê Araújo Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5344/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo
Alberto Telis de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente
à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência
contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5344/2022
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 de Barreirinhas, Senhor Amílcar
Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas que contribuam
para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da violência contra
as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5346/2022
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 de Bela Vista do Maranhão, Senhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento
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da violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5347/2022
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 de Belágua, Senhor Herlon Costa
Lima, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da
população acerca do enfrentamento da violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5348/2022
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 de Bequimão, Senhor João Batista
Martins, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização
da população acerca do enfrentamento da violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
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As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5349/2022
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 de Bernardo do Mearim, Senhor
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando a adoção de medidas
que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS
referente à conscientização da população acerca do enfrentamento da
violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5350/2022
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 a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disseminação da campanha AGOSTO LILÁS referente à conscientização da população acerca do enfrentamento
da violência contra as mulheres.
Anualmente, a Secretaria da Mulher comemora no mês de agosto o aniversário da Lei Maria da Penha, com programação que inclui
debates e atividades voltadas à conscientização sobre o enfrentamento
da violência contra as mulheres. O tema da campanha deste ano é “Um
instrumento de luta por uma vida livre de violência” em comemoração
aos 16 anos da Lei 11.340/2006.
As ações da campanha são realizadas pela Secretaria da Mulher,
em parceria com a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e a
Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal, e têm por objetivo
contribuir para conscientizar a sociedade sobre o tema do enfrentamento à violência contra as mulheres, em suas diversas formas. Diante do
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exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de julho de
2022. - DR. YGLÉSIO - 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 DUARTE JÚNIOR – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Expediente lido, à publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – O Deputado Duarte Júnior, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos, deputados, deputadas, membros da
imprensa, internautas, todos aqueles que acompanham por meio da
TV Assembleia. Nessa manhã, eu venho a essa tribuna para fazer
uma denúncia que há muito tempo eu estava tentando resolver de
forma administrativa, formalizando denúncias à Prefeitura de São
Luís, mas infelizmente se fez necessário quebrar esse silêncio, pois,
em nossa cidade, na capital do Maranhão, não há uma politica publica
efetiva de assistência social. Eu sou aluno de programa de mestrado
de políticas públicas da Universidade Federal do Maranhão e lá eu
pude aprender com a professora Marli, com a professora Osanira
aquilo que o sociólogo francês Burdier nos ensinou em suas obras,
caráter simbólico das coisas, a importância do símbolo, e é exatamente
isso que a prefeitura de São Luís traz por meio da sua Secretaria de
Assistência Social, um símbolo do desgoverno, um símbolo da falta de
sensibilidade e atenção com aqueles que mais precisam. Isso por que
há mais de três meses não temos um secretário de Assistência Social
nomeado pelo prefeito de São Luís. A técnica Rosângela Bertoldo
pediu exoneração e no dia 13 de maio foi publicado no diário oficial do
município está exoneração, de lá pra cá não há qualquer movimentação
de nomeação, os assistentes sociais de São Luís fazem denúncias ao
Ministério Público, aqui na Assembleia, na Câmara de Vereadores para
tentar solucionar esse problema. Infelizmente não há secretário, não há
gestão focada na assistência social daqueles que mais precisam, não
existem programas de atenção aos mais vulneráveis de distribuição
de renda, de incentivo, de garantia de oportunidade àqueles que mais
precisam, por exemplo, as pessoas com deficiência. Isso demonstra
total insensibilidade, a total falta de respeito e despreparo da Prefeitura
de São Luís, pois não cuida daqueles que mais precisam. É por essa
razão que eu trago essa denúncia nessa tribuna e falo também da falta
de condições de trabalho desses assistentes sociais. Muitos passaram
anos estudando, se preparando, se formando, mas recebem um salário
mínimo para atuar na Prefeitura de São Luís e cuidar daqueles que mais
precisam de atenção, carinho, afeto, incentivos. Eu peço ao Prefeito
de São Luís que tenha atenção a essa causa, que, de fato, demonstre
se está pronto para resolver os problemas da nossa cidade, ou se está
mais preocupado em ir para as redes sociais e tentar nos enganar, nos
ludibriar. Chamo a atenção, também, do Ministério Público, pois a
cidade de São Luís tem pressa e a Secretaria de Assistência Social é
uma das mais importantes que nós temos em nossa cidade. Garante
atenção àqueles que, por vezes, são vistos, mas não são lembrados
depois da eleição. Chamo a atenção também da nossa bancada federal,
que em razão desse problema demonstra a importância de aprovarmos
o PL 2693/2020, que estabelece o piso salarial dos assistentes sociais. É
essa a nossa denúncia. É essa a nossa reivindicação para que possamos
ter, em São Luís, na capital do Maranhão, uma política pública de
assistência social e de cuidado com aqueles que mais precisam. Meu
muito obrigado e bom dia todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
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WELLINGTON DO CURSO – Convidar o Deputado Duarte Júnior
para que possa presidir a sessão, para que eu possa usar a tribuna, por
favor.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR – Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso
por cinco minutos, sem direitos a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Que Deus seja louvado. Que Deus estenda as suas
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população.
Bom dia a todos. Bom dia, Senhor Presidente, demais pares, Mesa,
imprensa, internautas, telespectadores que nos acompanham por
meio da TV - Assembleia, o nosso mais cordial bom-dia. Que Deus
seja louvado. Senhor Presidente, nós temos uma luta permanente
nesta Casa em defesa daqueles que estudaram para fazer um concurso
público e que estão aguardando nomeação em todos os cargos no
Governo do Estado do Maranhão. E aí cito Polícia Militar, Polícia
Civil, IPREV, SEFAZ, PROCON, DETRAN, AGED em todos os
cargos. E ontem tivemos a notícia que o Governo do Estado vai
nomear mais trezentos policiais militares. Nós apresentamos, hoje, um
requerimento solicitando informações de por que o Governo do Estado
vai nomear somente 300. Estamos, inclusive, que abra a caixa preta
do orçamento para que possamos nomear não só 300, mas todos 1.400
que estão aguardando a nomeação e mais os remanescentes. Estamos
apresentando também indicação, já que vão nomear 300, que possa
completar a lista e nomear mais 1.100, para completar 1.400. Ou seja,
Deputado Wellington do Curso mais uma vez na luta pela nomeação
dos mil e quatrocentos policiais militares formados, não nomeados,
enganados pelo ex-governador Flávio Dino, na luta pela nomeação de
todos já! Não só de 300, mas de todos os 1.400. A luta permanente
em defesa da nomeação de todos. E quem é de verdade, sabe quem
é de mentira. A luta de quem está desde o começo é conhecida pelos
cadastros de reservas, por todos que fizeram o concurso, inclusive
os remanescentes. Nossa luta é permanente pela nomeação. Senhor
Presidente, temos uma discussão também em defesa dos professores do
Estado do Maranhão. Pagamento dos precatórios. Voltamos a percorrer
os municípios em busca dessas informações, para que a população e para
que os professores tenham os recursos dos precatórios do Fundef, para
que possam ser realmente aplicados para os professores. Voltamos a
percorrer os municípios. Inclusive, hoje, estamos cobrando informações
sobre a cidade de Bernardo do Mearim. Recebemos informações dos
professores acerca de falta de transparência, cobrando informações do
prefeito de Bernardo do Mearim com relação à aplicação dos recursos
dos precatórios do Fundef. Senhor Presidente, trazemos hoje também
uma grave denúncia da cidade de Estreito. Hoje foi divulgado, no site
de notícias Enquanto isso no Maranhão, sobre a grave denúncia de
quase meio milhão de reais. Uma empresa que não foi identificado o
endereço, não foi localizada, a empresa foi criada, e com 26 dias depois
recebeu um contrato de quase meio milhão de reais. E o mais grave, a
empresa é de um ex-contador que foi demitido e montou uma empresa.
Vinte seis dias depois, ganha um contrato e a empresa não tem sede.
Não encontramos a sede. Estamos indo à cidade de Estreito. Estamos
investigando, cobrando informações da cidade de Estreito e vamos
levar ao conhecimento do Mistério Público para que possa investigar
esse escândalo na cidade de Estreito. O outro grave problema que
trazemos à tribuna da Assembleia, dos Senhoras e das Senhores é com
relação à saúde, a nossa luta permanente para o tratamento da saúde
dos maranhenses, daquele que não tem condição de pagar um plano
de saúde e aí tem que buscar a saúde pública. Já é difícil, imagina para
quem paga o plano de saúde e não tem a atenção devida. É o caso do
senhor Éder Pereira Belfort, trabalha na Alumar da cidade de Bacabeira,
fazendo um tratamento de câncer e teve que entrar na Justiça. Nós
recebemos a família, levamos ao conhecimento da Defensoria Pública,
do Ministério Público, estamos nessa luta há mais de 20 dias. A Justiça
foi favorável ao senhor Eder, e, vergonhosamente, o plano de saúde
recorrendo. Estamos aqui com a última decisão de ontem para que o
plano de saúde, em 24 horas, possa cumprir a decisão integralmente.
Senhor Eder, estamos nessa luta acompanhando o sofrimento da
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sua família, acompanhando o seu sofrimento. Aqui na Assembleia
Legislativa, o Professor e Deputado Wellington está nessa luta com o
senhor e com a sua família, e vai dar tudo certo em nome de Jesus.
Planos de saúde respeitem, por gentileza, todos os seus associados, é
vergonhoso ter que entrar na Justiça. Senhor Presidente, conceda-me
só dois minutos, por gentileza, para eu concluir esse caso da saúde,
por favor. E aí concluindo o pronunciamento sobre a saúde, recebemos
uma denúncia grave de que um cidadão idoso de 90 anos estava sendo
transportado dentro de uma rede numa estrada de carroçal na cidade de
Carutapera. Isso é vergonhoso. Nós políticos, isso é vergonhoso, isso
é deprimente, isso é ridículo, um idoso de 90 anos sendo transportado
numa rede, não tem estrada, não tem ambulância. Já estamos solicitando
informações ao governo do Estado e a Prefeitura de Carutapera, estamos
acionando também o Ministério Público, o Ministério Público da Saúde
e Ministério Público também à Promotoria do Idoso. É um absurdo,
isso é uma vergonha, é uma vergonha, é uma afronta à população, um
idoso de 90 anos de idade sendo transportado numa rede! É muita cara
de pau! É muita cara de pau! E assim tem sobrevivido a população
do Maranhão com 57% da sua população vivendo na extrema pobreza.
Já estamos acionando o Ministério Público, o Governo do Estado e à
Prefeitura de Carutapera para que possam se explicar desse absurdo.
Voltamos à época medieval? Um idoso sendo carregado numa rede!
Verdadeiro absurdo. Senhor Presidente, obrigado pela atenção, quero
só agora neste momento aproveitar para convidar para logo mais às 11h
a Sessão Solene de entrega de Título de Cidadão Maranhense, de nossa
autoria, e aprovada de forma unânime pela CCJ e aprovada de forma
unânime por todos os deputados na Assembleia Legislativa o Título de
Cidadão Maranhense...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DUARTE JÚNIOR - Pode liberar por mais cinco minutos para o
deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado pela benevolência, deputado Duarte, só um minutinho,
convidar a todos para que possam prestigiar a solenidade da entrega do
Título de Cidadão Maranhense, ao médico, Doutor Lahesio Bonfim, o
Título de Cidadão Maranhense, de nossa autoria, orgulhosamente de
autoria do deputado Wellington do curso, aprovado de forma unânime
na CCJ, aprovado de forma unânime também, no Plenário desta Casa,
por todos os deputados, concedendo o Título de Cidadão Maranhense,
ao médico, Doutor Lahésio Bonfim, ex-prefeito da cidade de São Pedro
dos Crentes, a partir de onze horas, hoje, quinta-feira, dia quatro de
agosto, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, são
todos convidados para esse momento histórico, aqui na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO DUARTE JÚNIOR Não há quórum para deliberação dos Projetos. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Não há deputados inscritos.
V – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO DUARTE JÚNIOR Nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Sexagésima Sexta Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia três de agosto de dois mil e vinte
e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
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, Andreia Martins Rezende,
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora
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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, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Márcio
Honaiser, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Rafael
Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages
e Zé Inácio Lula. 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, ao Senhor Deputado
Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos neste turno
dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia número regimental para apreciar a matéria, que ficou
transferida para a próxima Sessão ordinária. No primeiro horário do
Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos
Partidos ou Blocos, o Deputado Antônio Pereira falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado Wellington do Curso falou
pelo Bloco Parlamentar Democrático. Ouviu-se ainda a Deputada Betel
Gomes, pela Liderança do Bloco Parlamentar Independente e o Deputado Adelmo Soares ela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. 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, 04 de agosto de 2022.
Senhor Deputado César Pires
Presidente, em exercício
Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Wellington do Curso
Segundo Secretário, em exercício
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