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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
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PRESIDENTE
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Deputado Wendell Lages

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

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

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Ciro Neto
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Deputado Wendell Lages

Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Duarte Junior
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Deputado Roberto Costa
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SECRETÁRIA
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10 / 08 / 2022 – 4ª FEIRA
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 10.08.2022 – (QUARTA-FEIRA)
I - PARECERES EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO
1. PARECER Nº 479 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO
PROJETO DE LEI Nº 259/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA
DETINHA, ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ÀS MULHERES COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA VÍTIMAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR, VISANDO GARANTIR
ACESSIBILIDADE A TRADUTOR E INTÉRPRETE EM LIBRAS,
NAS DELEGACIAS ESPECIAIS DA MULHER, HOSPITAIS E UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA REDE PÚBLICA DE
SAÚDE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. RELATOR
DEPUTADO ARISTON SOUSA.
2. PARECER Nº 480 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO
PROJETO DE LEI Nº 440/2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA
DANIELLA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO INCISO
I DO ART. 10 DA LEI Nº 7.736 DE 25 DE ABRIL DE 2002 E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO ARISTON
SOUSA.
II - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ
Nº 207,193/2022)
3. PROJETO DE LEI 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 DO MARANHÃO - DPE/MA.. DEPENDE
DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
4. PROJETO DE LEI Nº 330 /2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE A AUTORIZAÇÃO
PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER
DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
III – PARECER CONTRÁRIO
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO
5.
PARECER Nº 400/2022, DE AUTORIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO PROJETO DE LEI Nº 205/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA MICAL DAMASCENO, QUE ESTABELECE MEDIDAS
PROTETIVAS AO DIREITO DOS ESTUDANTES DO ESTADO DO
MARANHÃO AO APRENDIZADO DA LÍNGUA PORTUGUESA
DE ACORDO COM A NORMA CULTA OFICIAL E ORIENTAÇÕES
LEGAIS DE ENSINO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. A AUTO-
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RA RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 199/2022, CONFORME O §
4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO, ONDE FOI ACATADA A DECISÃO PELA MESMA. – RELATOR DO PARECER
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
IV - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA (REQ.
203/22)
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
034/2022 DE AUTORIA DA DEPUTADA DRª. HELENA DUAILIBE, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE
AO CORONEL SÉRGIO HENRIQUE LOPES RENDEIRO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ARISTON
SOUSA.
V - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINARIA
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
001/2022 DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA,
QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.
8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
036/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS NETO EVANGELISTA E OTHELINO NETO, QUE CONCEDE TITULO DE CIDADÃO
MARANHENSE AO SENHOR ALBERTO PESSOAS BASTOS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
ARISTON SOUSA
9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
037/2022 DE AUTORIA DOS DEPUTADOS OTHELINO NETO
E CÉSAR PIRES, QUE CONCEDE O TITULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR GABRIEL SANTANA FURTADO SOARES. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
ARISTON SOUSA.
VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA
10. REQUERIMENTO Nº 208/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDSON ARAÚJO, ENVIANDO MENSAGEM DE PESAR AO NOBRE AMIGO E COMPANHEIRO DE LUTA, CAUBI
FERREIRA GAMA, PRESIDENTE DA COLÔNIA DE PESCADORES Z-046 DO MUNICÍPIO DE JOSELÂNDIA-MA, PELO FALECIMENTO DE SEU GENITOR SENHOR MATIAS SOUSA GAMA,
OCORRIDO NO DIA 18/07/2022.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 10/08/2022 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 358/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ALTERA
A LEI Nº 9.663 DE 17 DE JULHO DE 2012, DETERMINANDO O
DEPÓSITO ANTECIPADO DE DIÁRIAS OPERACIONAIS PARA
PMMA, CBMMA E POLÍCIA CIVIL.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 359/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA O POLI-
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CIAL MILITAR E BOMBEIRO MILITAR ESTUDANTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 360/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ALTERA O INCISO VII DO ARTIGO 9º DA LEI 6.513/95, QUE DISPÕE
SOBRE A ALTURA MÍNIMA PARA INGRESSO NA POLÍCIA MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DO
MARANHÃO.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 361/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL, QUE FIXA O
PISO SALARIAL DOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 362/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO RILDO AMARAL, QUE ALTERA A REDAÇÃO DO INCISO II DO ART. 10 DA LEI Nº 10.877, DE 03 DE
JULHO DE 2018, QUE INSTITUIU O LIMITE DE VIDA ÚTIL DOS
VEÍCULOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO INTERMUNICIPAL E SEMIURBANO DE PASSAGEIROS
DO ESTADO DO MARANHÃO - SPTA/MA.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 357/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O “INSTITUTO EDUCACIONAL
MEUS SONHOS”, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO DE SÃO
LUÍS, NO ESTADO DO MARANHÃO.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 355/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DR. HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI
O DIA ESTADUAL DO TRADUTOR E INTÉRPRETE DE LIBRAS
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA 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 AUTO-
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RIA 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
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

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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.
Diretoria Geral de Mesa, 10 de agosto de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia nove de agosto de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins
Rezende, Arnaldo Melo, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo,
Glalbert Cutrim, Neto Evangelista e Roberto Costa.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o senhor segundo secretário
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Lê texto bíblico. Lê Ata.
Ata lida, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o
senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CIRO NETO - Lê Expediente.
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 358 /2022
Altera a Lei nº 9.663 de 17 de julho de 2012, determinando o depósito
antecipado de diárias operacionais para
PMMA, CBMMA e Polícia Civil
Art. 1º A Lei 9.663 de 17 de julho de 2012 passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 3º
(...)
§ 3º O pagamento de gratificação de complementação de jornada
operacional será efetuado com até 48h de antecedência da efetiva
realização das operações especiais realizadas.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
A designação de policiais, para missões fora das respectivas sedes funcionais, sem o pagamento antecipado das diárias força esses
agentes a sacrificarem seus salários para se manterem nas localidades,
no exclusivo interesse da Administração, e em prejuízo ao seu planejamento familiar.
Nesse contexto, é essencial que o Governo do Estado efetue a
antecipação do pagamento das diárias, senão que esses servidores possam optar por não viajarem caso não ocorra a prévia disponibilização
da indenização, sem qualquer reprimenda disciplinar, razão pela qual
apresenta-se a presente proposta legislativa.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 359 /2022
Dispõe sobre a concessão de horário especial para o Policial Militar e
Bombeiro Militar estudante e dá outras
providencias.
Art. 1º. Será assegurado horário especial, adequação de escala de
serviço ou de posto de serviço, bem como afastamento de até 2 (duas)
horas diárias ao Policial Militar e Bombeiro Militar que frequente curso
regular de 1º e 2º graus ou Curso de Nível Superior, quando comprovada
a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição militar ou
atividade militar, sem prejuízo do interesse público.
Parágrafo único - O servidor militar-estudante, poderá,
resguardado o interesse público, entrar em serviço até uma hora após
o início do expediente ou deixá-lo até uma hora antes do término,
conforme se trate de curso diurno ou noturno, respectivamente.
§ 1º - Para efeito da autorização prevista neste artigo, será
exigida a compensação do horário através da antecipação do início ou
prorrogação do término do expediente diário, bem como a reposição das
horas utilizadas, num total máximo de seis horas, em dias acordados,
conforme o considerado mais conveniente ao servidor e aos interesses
da organização militar, respeitada a duração semanal de trabalho.
§ 2º - Para fazer jus ao benefício de que trata o “caput” deste
artigo deverá o servidor militar requerê-lo, apresentando comprovante,
anual ou semestral conforme o caso, de que está matriculado em
estabelecimento de ensino oficial ou autorizado.
§ 3º - O servidor militar abrangido por este artigo gozará dos
benefícios nele previstos durante os dias letivos, exceto nos períodos de
recesso ou férias escolares.
§ 4º - O servidor militar-estudante fica obrigado a comprovar
o comparecimento às aulas, semestralmente, junto ao Comando
imediato, mediante apresentação de documento hábil expedido pelo
estabelecimento de ensino em que estiver matriculado, sob pena de
serem procedidos os descontos correspondentes.
Art. 2º- Os comandos gerais das corporações, em conjunto
com a Secretaria Estadual de Educação devem instalar, nas sedes dos
batalhões, num prazo máximo de 360 dias, a contar da publicação
dessa lei, salas especiais de leitura, permanentes, para os policiais e
bombeiros militares.
Art. 3º- Será autorizado o afastamento do exercício funcional nos
dias em que o servidor militar tiver que prestar exames para ingresso
em curso regular de ensino, participar de processos seletivos ou prestar
concurso público.
Art. 4º- Ao servidor militar estudante que mudar de sede
no interesse da administração é assegurada, na localidade da nova
residência, ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino
congênere, em qualquer época, independentemente de vaga.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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A proposição em epígrafe estabelece condições para a concessão
de horário especial ao Militar Estudante, tanto ensino fundamental ou
curso de nível superior.
A Constituição Federal no seu art. 205 diz que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação
para o trabalho. O art. 206 prevê que o ensino será ministrado com base
nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e
permanência na escola;
O projeto define como horário especial ao Militar Estudante
quanto “a flexibilização do horário de trabalho (escala de serviço) de
entrada e saída do empregado, possibilitando que o mesmo possa sair
até uma hora mais cedo ou entrar até uma hora mais tarde no serviço,
durante o período letivo”, e o cumprimento desse horário será atestado
mediante a comprovação de matrícula no estabelecimento de ensino.
A proposta prevê a compensação de horário, que poderá ser feita
no mesmo dia, observado o limite máximo de dez horas diárias, ou em
dia diferenciado e independerá de previsão em convenção ou acordo coletivo. Essa compensação não terá natureza de hora extra, não incidindo
sobre ela acréscimo salarial.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 360 /2022
Altera o inciso VII do artigo 9º da
Lei 6.513/95, que dispõe sobre a altura
mínima para ingresso na Polícia Militar e
Corpo de Bombeiros Militares do Estado
do Maranhão.
Art. 1º. O inciso VII, do art.9º da Lei 6.513 de 30 de novembro de
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 9º(...)
VII – ter no mínimo 1,60m de altura, se masculino, e 1,55m de
altura, se do sexo feminino.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O inciso VII do 9º da Lei Estadual 6.513 de 1995 - Estatuto dos
Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão prevê que para o
ingresso na Polícia Militar e Corpo e Bombeiros Militar, o candidato
deve ter no mínimo a altura de 1,65m, se do sexo masculino e 1,60m
se do sexo feminino. Diante de tal exigência, inúmeros são os casos de
candidatos eliminados diante do exame de medição de altura.
Insta salientar que a exigência da altura imposta no art. 9º da
Lei 6.513/1995 não atende ao padrão de estatura dos maranhenses, que
segundo o IBGE é de 1,69m para homem e 1,57m para mulher.
Na linha da coerência, estados vizinhos como o Piauí já adaptaram
à legislação à realidade social, estipulando a altura de 1,60m se do sexo
masculino e 1,55m se do sexo feminino como requisitos para ingresso
na Polícia Militar.
Assim, com base no princípio da razoabilidade, verifica-se que a
redução da altura mínima é medida justa, razoável e ponderada para a
concretização da isonomia.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 361 /2022
Fixa o piso salarial dos Enfermeiros, Técnicos de enfermagem e auxiliares
de enfermagem, no âmbito do Estado do
Maranhão
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º – Fica instituído no Estado do Maranhão o piso salarial
dos Enfermeiros
Art. 2º Fica instituída a remuneração mensal mínima, doravante
denominada Piso Salarial dos Enfermeiros, técnicos de enfermagem e
auxiliares de enfermagem devida aos profissionais legalmente habilitados e no exercício da profissão de enfermagem o valor mensal:
I- R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) para
os enfermeiros;
II- R$ 3.325,00 (três mil trezentos e vinte e cindo reais), para
os técnicos de enfermagem;
III- R$ 2.375,00 (dois mil trezentos e setenta e cindo reais), para
auxiliares de enfermagem;
Art. 3º – O piso salarial de que trata esta lei é aplicável apenas nos casos em que não houver lei federal, convenção ou acordo
coletivo de trabalho dispondo de forma diversa e mais favorável aos
profissionais.
Art. 4º – O reajuste do piso salarial de que trata esta lei é anual,
pela variação acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor
– INPC, ou outro índice que venha a substitui-lo, estabelecido pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Beckman”,
em São Luís, 04 de agosto de 2022. – Dra. Thaíza Hortegal - Deputada
Estadual - PDT
JUSTIFICATIVA
É notória a importância que os profissionais de saúde possuem,
tendo em vista o reconhecimento pelo belíssimo trabalho prestado
diariamente durante todo o caos que vivemos agravado pela pandemia
da Covid-19.
Vale ressaltar que embora tenham sido sempre fundamentais para
a sociedade, a pandemia colocou a importância deles em evidência,
estando-os na linha de frente, fazendo o possível e o impossível para
salvar vidas. Em geral, é reconhecida como área de muito esforço e
até mesmo estresse, justamente pelos desafios enfrentados no dia a dia.
Devido à dedicação constante à profissão, cada vez mais a sociedade tem aprendido a valorizar quem trabalha nessa área, fazendo com
que a área da saúde se torne a que mais cresce, com pessoas interessadas
em fazer a diferença na vida do próximo.
Como médica, atuo diretamente com os referidos profissionais,
podendo afirmar que cada um possui seu papel único e essencial perante aos serviços prestados à saúde. Desde o primeiro contato com o
paciente, o monitoramento, aplicação de medicações, realização de exames, etc. Além da empatia, do apoio psicológico, da capacitação profissional e das boas condições de trabalho, é preciso também oferecer
salários atrativos com o objetivo de gerar o sentimento de valorização
e reconhecimento dessa classe que têm papel essencial para a saúde e
bem-estar da sociedade.
A fixação do piso salarial para os enfermeiros, técnicos de enfermagens, auxiliares de enfermagem e parteiras é um grande passo dado
em todo o país, após imensos obstáculos até chegar aqui.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Beckman”,
em São Luís, 04 de agosto de 2022. – Dra. Thaíza Hortegal - Deputada
Estadual - PDT
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PROJETO DE LEI Nº 362 /2022
Altera a redação do inciso II do
art. 10 da Lei nº 10.877, de 03 de julho
de 2018, que instituiu o limite de vida
útil dos veículos do Serviço Público de
Transporte Alternativo Intermunicipal e
Semiurbano de Passageiros do Estado do
Maranhão - SPTA/MA.
Art. 1º - O inciso II do art. 10 da Lei nº 10.877, de 03 de julho de
2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10 - (...)
(...)
I - (...)
II - o limite de vida útil dos veículos fabricados com monobloco
é fixado em 13 (treze) anos e, para os veículos fabricados com chassis,
em 15 (quinze) anos;
(...)”
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de agosto de 2022.
- RILDO AMARAL - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A pandemia causada pela Covid-19 afetou não só a saúde pública, mas de maneira avassaladora atingiu ainda a economia do lar
de pessoas no mundo inteiro que se viram obrigados a adiar sonhos e
compromissos pessoais e profissionais por falta de condições mínimas
financeiras.
A presente proposição se baseia no enfraquecimento financeiro
dos profissionais autônomos, como os motorista de transporte alternativo de passageiros intermunicipal e semiurbano do Estado do Maranhão,
que se vêem impedidos de atender as exigências legais de vida útil dos
seus veículos.
Dito isto, propomos um acréscimo de 3 anos para vida útil dos
veículos. Vemos que a ampliação de que trata a presente lei não configura em prejuízo na qualidade do transporte, pois a legislação vigente
determina fiscalização regular a cada 6 meses, o que garante a viabilidade de circulação desses veículos. Ao mesmo tempo que garantimos
aos trabalhadores mais tempo para reorganização financeira e posterior
troca de seus veículos .
Pedimos a compreensão dos colegas para que esta proposição
seja aprovada nesta casa e possamos assim contribuir com os diversos
trabalhadores da categoria em questão e garantir a eles o sustento de
suas famílias.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 05 de agosto de 2022.
- RILDO AMARAL - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 208 /2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, depois
de ouvida a Mesa Diretora, seja enviada mensagem de pesar ao nobre
amigo e companheiro de luta, Caubi Ferreira Gama, Presidente da
Colônia de Pescadores Z-046 do Município de Joselândia-MA, pelo falecimento de seu genitor senhor Matias Sousa Gama, ocorrido no dia
18/07/2022.
O nobre amigo prestou relevantes serviços à comunidade da pesca em geral. Foi fundador e presidente da Colônia de Pescadores de
Joselândia-MA. Exerceu também, no município a missão de Oficial de
Justiça e de homem público como Vereador. Pessoa de conduta ilibada,
honrada, reconhecida pela sua dedicação e contribuição ao setor pes-
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queiro, fatos que se constituem, sem dúvida, marca indelével na sua trajetória de vida, em especial ao trabalho destinado à pesca artesanal em
nosso estado, onde participou ativamente e de forma incansável como
grande colaborador.
Consternado, lamento profundamente o seu falecimento e me
solidarizo com a dor de familiares, amigos e população de Joselândia,
rogando à Deus que possa lhes dar a resignação e a capacidade de superação necessária nesse momento de tão profunda dor. Nos resta agora
guardar o amor, as saudades e as memórias do legado por ele deixado,
que serão perenes.
Requeiro seja enviada mensagem de condolências aos familiares
e amigos enlutados.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de agosto de 2022.
- Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB
INDICAÇÃO Nº 5509/2022
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 Santa Rita, Senhor Hilton
Gonçalo 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, 03 de agosto 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 5510/2022
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 Santana do Maranhão, Senhor
Mário José Melo Santiago, 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,
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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.

to 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, 03 de agosto 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 5511/2022
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 São Benedito do Rio Preto,
Senhor Wallas 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, 03 de agosto 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 5512/2021
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe 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 Santo Antônio dos Lopes,
Senhor Emanuel Lima de 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 enfrentamen-

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5513/2022
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 Santo Amaro do Maranhão,
Senhor Leandro Oliveira 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
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, 03 de agosto 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 5514/2022
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 Santa Luzia do Paruá, Senhor
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, 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-
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sente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto 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 5515/2022
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 Santa Filomena do Maranhão,
Senhor Salomão Barbosa 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, 03 de agosto 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 5516/2022
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 Santa Luzia, Senhora Francilene
Paixão Queiroz, 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, 03 de agosto 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 5517/2022
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 Santa Inês, Senhor Luis Felipe Oliveira de Carvalho, 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, 03 de agosto 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 5518/2022
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 Santa Helena, Senhor Zezildo
Almeida 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, 03 de agosto 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 5519/2022
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 Santa Quitéria do Maranhão,
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, 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, 03 de agosto 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 5520/2022
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 São Bento, Senhor Carlos Dinho
Penha, 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, 03 de agosto 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 5521/2022
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 São Bernardo, Senhor João Igor
Vieira Carvalho, 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, 03 de agosto 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 5522/2022
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 São João do Sóter, Senhora
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, 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, 03 de agosto 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 5523/2022
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 São João dos Patos, Senhor
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando a adoção de medidas
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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.

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, 03 de agosto 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 5524/2022
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 São João do Paraíso, Senhor
Roberto Regis de Albuquerque, 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, 03 de agosto 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 5525/2022
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 São João do Carú, Senhor Antônio Bruno Cardoso dos Santos, 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.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5526/2022
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 São João Batista, Senhor Emerson Lívio Soares Pinto, 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, 03 de agosto 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 5527/2022
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 São Francisco do Maranhão,
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, 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
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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.

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, 03 de agosto 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 5527/2022
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 São Francisco do Maranhão,
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, 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, 03 de agosto 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 5528/2022
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 à Excelentíssima Prefeita de São Francisco do Brejão, a Senhora Edinalva Brandão Gonçalves, 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, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5529/2022
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 São Félix de Balsas, Senhor
Márcio Dias Pontes, 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, 03 de agosto 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 5530/2022
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 São Domingos do Azeitão,
Senhor Lourival Leandro dos Santos 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
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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, 03 de agosto 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 5531/2022
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 São Domingo do Maranhão,
Senhor Kleber Alves de Andrade, 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, 03 de agosto 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 5532/2022
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, sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar,
Senhor Júlio César de Souza Matos, e ao Secretário Municipal 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, 03 de agosto de
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 5533/2022
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 São José dos Basílios, Senhor
Creginaldo Rodrigues de Assis, 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, 03 de agosto 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 5534/2022
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 São Pedro dos Crentes, Senhor
Lahesio Rodrigues do Bonfim, 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, 03 de agosto 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 5535/2022
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 São Pedro da Água Branca, Senhora Marília Gonçalves de 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
exposto, e em razão da relevância social da temática, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de agosto 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 5536/2022
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 São Mateus do Maranhão, Senhor Ivo Rezende Aragão, 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, 03 de agosto 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 5537/2022
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 São Luís Gonzaga do
Maranhão, Senhor Francisco Pedreira Martins 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, 03 de agosto 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 5538/2022
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 São Luís, Senhor Eduardo Salim Braide, 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, 03 de agosto 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 5539 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Governador do
Estado, Sr. Carlos Brandão, solicitando ao Secretário de Estado da Saúde, Sr. Tiago Fernandes, a implantação de um centro de atendimento
Psicossocial para o município de Pinheiro-MA.
No sentido de sugerir apoio Psicossocial enfatizando a importância na análise do controle comportamental emocional. É relevante
salientar a importância no atendimento em que o psicólogo precisa enxergar o sujeito contextualizado dentro de seu ambiente social. O foco
do psicólogo precisa ser nos vínculos, nas relações desse sujeito com a
sociedade, porém o objetivo deste atendimento sempre vai ser promoção dos direitos do usuário sendo atendido, e o fortalecimento dos seus
vínculos familiares e comunitários.
O pleito tem por finalidade atender reivindicações constantes de
pacientes e familiares, possibilitando melhor qualidade do perfil psicológico do trabalhador, tendo em vista o estresse ao qual estão submetidos durante a jornada laboral, é preciso criar mecanismos para prever
acidentes e preservar a vida desse colaborador.
Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 04 de agosto de 2022. - DR. LEONARDO SÁ - DEP.ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5540 / 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, Senhor Carlos Brandão,
solicitando que seja feita regularização fundiária e título de posse
para 42 famílias do assentamento Reinaldo, no bairro da Maiobinha em são José de Ribamar/MA, as famílias que ali residem necessitam ter suas moradias regularizadas, por este motivo solicitamos que
a demanda seja acolhida e que essas famílias possam garantir o direito
a uma moradia digna.
Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa
proposição e conto com o apoio de todos
PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 02 de AGOSTO de 2022. - Jota Pinto
- Deputado Estadual - PODE
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5541/2022
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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e
ao Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Leite, solicitando que SEJAM REDUZIDAS À METADE AS CONDIÇÕES
DE INTERSTÍCIOS E DE SERVIÇO DE ARREGIMENTADO,
DO QUADRO DE OFICIAIS QOPM, QOS, QOA E QOE, BEM
COMO DAS PRAÇAS COMBATENTES E ESPECIALISTAS, DA
POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITARES DO ESTADO DIANTE DA CRIAÇÃO DOS NOVOS BATA-
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LHÕES E DO ENORME DÉFICIT NA CORPORAÇÃO.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de agosto
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 5542/2022
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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e ao
Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Leite, solicitando
a realização de estudos técnicos para verificar os impactos financeiros e
operacionais da DIMINUIÇÃO DOS INTERSTÍCIOS PARA CONCESSÃO DAS PROMOÇÕES AOS MEMBROS DA POLICIA
MILITAR DO MARANHÃO E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MARANHÃO, DIANTE DA CRIAÇÃO DOS NOVOS
BATALHÕES E DA AUSÊNCIA DE EFETIVO.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de agosto
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 5543/2022
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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e ao Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Leite, solicitando que
seja apresentado Projeto de Lei junto à Secretaria competente, para a
criação e instalação do COLEGIO MILITAR DA POLICIAL MILITAR
DE PINHEIRO, para que atenda, preferencialmente, os familiares e
amigos da Instituição Policia Militar, no Ensino Médio e Fundamental.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de agosto
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 5544/2022
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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e ao
Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Leite, solicitando
que seja feito o chamamento de todos os sub judice do Concurso da
Policia Militar (Edital nº 03/2012), a fim de melhorar o contingente da
Segurança Pública do Estado e assim contribuir para a segurança de
toda população.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de agosto
de 2022. - Wellington do Curso - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5545/2022
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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e
ao Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Leite, solicitando A REVOGAÇÃO IMEDIATA DO O ARTIGO 13, INCISO
XIII DO DECRETO ESTADUAL Nº 19.833/2003 POR VIOLAR O
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA PREVISTO NO
ARTIGO 5º, INCISO LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988 AO IMPEDIR A PROMOÇÃO DE POLICIAIS MILITARES
NAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS.
O artigo 13, inciso XIII, do Decreto Estadual nº 19.833/2003
impede que policiais sejam promovidos caso sejam denunciados em
processo crime, enquanto a sentença final não transitar em julgado. É
um dispositivo que viola o previsto no artigo 5º, inciso LVII, o qual assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado.
Portanto, não há dúvidas de que impedir a promoção dos militares sem
sentença penal condenatória transitada em julgado configura clara ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, conferindo a
antecipação dos efeitos de uma pena incerta e duvidosa.
Em um Estado Democrático de Direito, acusações, por si, não
podem ser tidas como absolutas, ainda mais em uma profissão em que
os agentes ficam expostos aos piores sentimentos de terceiros, principalmente o de vingança.
Importante salientar que em 2020, o Supremo Tribunal Federal
decidiu, por maioria, que a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. Para o colegiado, a restrição nestes termos ofende o
princípio da presunção da inocência. O julgamento foi do caso de um
policial militar que pretendia ingressar no curso de formação de cabos e
teve sua inscrição impedida em razão de responder a processo criminal
por falso testemunho. O TJ/DF invalidou a decisão administrativa que
excluiu o candidato por considerar ilegítima a exigência constante do
edital. No recurso interposto ao Supremo, o DF alegou que o princípio
constitucional da presunção de inocência somente se aplica no âmbito
penal, e defende a razoabilidade do critério do edital.
Na ocasião, o ministro Luís Roberto Barroso, relator, votou pelo
desprovimento do recurso. Por entender que para recusar a inscrição
em concurso público é necessário, cumulativamente, que haja condenação, proferida por órgão colegiado ou definitiva, e que o crime apresente incompatibilidade com o cargo. O ministro fez analogia com a lei
da ficha limpa, que prevê a exigibilidade de moralidade dos candidatos
para o exercício do mandato e torna inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado.
Assim, propôs a seguinte tese:
“Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe a condenação por órgão colegiado ou
definitiva e a relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em
questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.”
“A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados
cargos em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o
caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais
à Justiça e da segurança pública, sendo vedada, em qualquer caso, a
valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade.”
Naquele julgamento, os ministros Edson Fachin, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e as ministras Rosa
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Weber e Cármen Lúcia acompanharam o relator.
Indo ao encontro do supracitado, já há outros entendimentos de
Tribunais Superiores, especificamente, do Ministro Celso de Mello:
Tenho enfatizado que a mera sujeição de alguém a simples
investigações policiais ou a persecuções criminais ainda em curso não basta, só por si — ante a inexistência de condenação penal
transitada em julgado —, para justificar o reconhecimento de que o
réu não possui bons antecedentes. Na realidade, a simples existência
de situações processuais ainda pendentes de definição revela-se insuficiente para legitimar a formulação de juízo de desvalor quanto à ‘vita
anteacta’ referente ao acusado que não sofreu condenação penal irrecorrível. Tolerar-se o contrário implicaria admitir grave e inaceitável lesão
ao princípio constitucional que consagra a presunção ‘juris tantum’ de
inocência dos réus ou dos indiciados em geral (CF, artigo 5º, LVII).
[...]
A inaceitável repulsa à presunção de inocência, com todas as
gravíssimas consequências e limitações jurídicas ao poder estatal que
dela emanam, mergulha suas raízes em uma visão incompatível com os
padrões ortodoxos do regime democrático, impondo, indevidamente,
à esfera jurídica dos cidadãos restrições não autorizadas pelo sistema
constitucional. O postulado do estado de inocência encerra, em favor
de qualquer pessoa sob persecução penal, o reconhecimento de uma
verdade provisória, com caráter probatório, que repele suposições ou
juízos prematuros de culpabilidade até que sobrevenha — como o exige
a Constituição do Brasil — o trânsito em julgado da condenação penal.
Só então deixará de subsistir, em favor da pessoa condenada, a presunção de que é inocente. Há, portanto, um momento claramente definido
no texto constitucional a partir do qual se descaracteriza a presunção
de inocência, vale dizer, aquele instante em que sobrevém o trânsito
em julgado da condenação criminal. Antes desse momento — insista-se
—, o Estado não pode tratar os indiciados ou réus como se culpados
fossem. A presunção de inocência impõe, desse modo, ao poder público
um dever de tratamento que não pode ser desrespeitado por seus agentes e autoridades.
Ante o exposto, solicito, com urgência, a revogação do artigo 13,
inciso XIII, do Decreto Estadual nº 19.833/2003, por clara violação ao
princípio constitucional da presunção de inocência insculpido no artigo
5º, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de agosto
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 5546/2022
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 Governador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e ao
Secretário de Segurança Pública do Estado, Coronel Leite, solicitando
o envio de Mensagem a esta Assembleia Legislativa, de acordo com o
anteprojeto de lei em anexo, para es estabelecer adicional por trabalho
noturno aos policiais civis e militares.
Diversas decisões judiciais vem sendo proferidas ratificando o
direito de adicional por trabalho noturno aos policiais. Em recente decisão emanada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro, foi reconhecido o direito, constitucional, a dois policiais civis
em perceber adicional por trabalho noturno por serviços prestados no
período de 22h e 5h.
A Constituição Federal é clara em seu artigo 7º, inciso IX, quando prevê: “remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; “.
A presente proposta já é lei em outros estados, a exemplo do Rio
de Janeiro.
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Assim sendo, por se tratar de matéria que gera impacto financeiro
no poder executivo e altera carreira de servidores, segue a proposição
no formato de Indicação Legislativa, esperando que o Chefe do Poder
Executivo envie a essa casa as devidas mensagens de Lei para garantir
este direito constitucional aos nossos policiais que arriscam suas vidas,
diurna e noturnamente, para defesa da população, fazendo jus a percepção de adicional noturno, na forma garantida pelo texto constitucional e
amplamente replicadas no Poder Judiciário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de agosto
de 2022. - Wellington do Curso - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
ANTEPROJETO DE LEI
Estabelece gratificação por trabalho
noturno aos policiais civis e servidores
militares, na forma que menciona.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO RESOLVE:
Art. 1º - O policial civil do Estado do Maranhão faz jus a gratificação por trabalho noturno, no percentual de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da hora trabalhada.
Art. 2º - Altera-se o Art.69 da Lei nº 6.513 de 30 de novembro de
1995, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 69 – Além das indenizações e gratificações, os policiais militares têm direito a:
(...)
VII – adicional de Trabalho Noturno, no percentual de 20%. (vinte por cento) sobre o valor da hora trabalhada.”
Art. 3º - O adicional previsto nesta Lei aplica-se as horas de serviços prestados no período entre 22h e 5h.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de agosto
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 5547/2022
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 Governador, Senhor Carlos Orleans
Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para o município de Colinas, na data mais
próxima a ser ajustada pelo órgão competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho
de 2022. - Wellington do Curso - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5548/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município
de Cidelândia, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão
competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5549/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra.
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Codó,
na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5550/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município
de Coelho Neto, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão
competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
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exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5551/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de
Conceição Do Lago-Açu, na data mais próxima a ser ajustada pelo
órgão competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5552/2022
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 Governador, Senhor Carlos Orleans
Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para o município de Coroatá, na data mais
próxima a ser ajustada pelo órgão competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5553/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solici-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
tando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município
de Cururupu, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão
competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5554/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município
de Davinópolis, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão
competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5555/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra.
CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando
que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de Dom
Pedro, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5556/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de
Duque Bacelar, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão
competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5557/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de
Esperantinópolis, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão
competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5558/2022
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 Governador, Senhor Carlos Orleans
Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize
a “Carreta da Mulher” para o município de Estreito, na data mais
próxima a ser ajustada pelo órgão competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de julho
de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5559/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de
Feira Nova Do Maranhão, na data mais próxima a ser ajustada
pelo órgão competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5560/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de
Fernando Falcão, na data mais próxima a ser ajustada pelo órgão
competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5561/2022
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 Governador, Senhor Carlos
Orleans Brandão Junior e à Secretária de Estado da Mulher,
Sra. CÉLIA MARIA BRANDÃO SALAZAR SOARES, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de
Formosa Da Serra Negra, na data mais próxima a ser ajustada pelo
órgão competente .
A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Carreta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da
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Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos,
exames e consultas às mulheres maranhenses.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 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 5562 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE
AÇAILÂNDIA, ALUÍSIO SILVA SOUSA, solicitando que aprecie
a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5563 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE AFONSO CUNHA, ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR, solicitando
que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO,
PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
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A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5564 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ÁGUA
DOCE DO MARANHÃO, THALITA E SILVA CARVALHO DIAS,
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO
E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE
A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5565 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE AL-
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CÂNTARA,WILLIAM GUIMARAES DA SILVA , solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5566 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS ALTAS , KEDSON ARAUJO LIMA, solicitando que aprecie
a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, em 12 de julho de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
				
INDICAÇÃO Nº 5567 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA DO MARANHÃO, ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA
QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5568 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE
ALTAMIRA DO MARANHÃO, ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA
QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
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ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5569 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ALTO
PARNAÍBA ,ITAMAR NUNES VIEIRA, solicitando que aprecie
a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5570 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE AMAPÁ
DO MARANHÃO , NELENE DA COSTA GOMES, solicitando que
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aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5571 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE AMARANTE DO MARANHÃO , VANDERLY GOMES MIRANDA,
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO
E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE
A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, em 12 de julho de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
				
INDICAÇÃO Nº 5572 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE
ANAJATUBA , HELDER LOPES ARAGAO, solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5573 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO ANAPURUS, VANDERLY
DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
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por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5574 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO APICUM-AÇU, JOSE
DE RIBAMAR RIBEIRO solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5575 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO ARAGUANÃ ,FLAVIO
RONNE AMORIM MUNIZ solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
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SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5576 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO ARAIOSES, LUCIANA
MARÃO FELIX solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA
QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, em 12 de julho de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
				
INDICAÇÃO Nº 5577 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO ARAME, PEDRO
FERNANDES RIBEIRO solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5578 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO ARARI ,RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5579 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO AXIXÁ , MARIA
SONIA OLIVEIRA CAMPOS solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5580 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BURITI BRAVO , LUCIANA BORGES LEOCADIO solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
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A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5581 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE
ALTO ALEGRE DO PINDARÉ, FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO , solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA
QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, em 12 de julho de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5582 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BURITI, JOSÉ ARNALDO ARAUJO CARDOSO solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5583 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BACABAL, EDVAN
BRANDAO DE FARIAS solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5584 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BACABEIRA ,CARLA
FERNANDA DO REGO GONÇALO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5585 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BACURI , WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBA-
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TE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5586 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BACURITUBA, LETICIA
LIBIA BARROS COSTA solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, em 12 de julho de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 5587 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BALSAS, ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5588 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BARÃO DE GRAJAÚ ,
CLAUDIMÊ ARAUJO LIMA solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
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sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5589 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BARRA DO CORDA ,
RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5590 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BARREIRINHAS, AMILCAR GONCALVES ROCHA solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
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NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5591/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BELA VISTA DO
MARANHÃO ,JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO
OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO
SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI
ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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
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PRESENTE INDICAÇÃO.
				
INDICAÇÃO Nº 5592 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BELÁGUA, HERLON
COSTA LIMA solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA
QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5593 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BENEDITO LEITE
,RAMON CARVALHO DE BARROS solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
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automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5594 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BEQUIMÃO ,JOÃO
BATISTA MARTINS solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5595 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BERNARDO DO MEARIM , ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
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Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5596 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BOA VISTA DO GURUPI
, DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA solicitando
que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO,
PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5597 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BOM JARDIM ,CHRISTIANNE DE ARAUJO VARÃO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL
A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5598 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BOM JESUS DAS
SELVAS , LUIS FERNANDO LOPES COELHO solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
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para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5599 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BOM LUGAR, MARLENE SILVA MIRANDA solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5600 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BREJO , JOSÉ FARIAS
DE CASTRO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA
QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.

QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022

31

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5601 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO BREJO DE AREIA,
FRANCISCO ALVES DA SILVA solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5602 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SERRANO DO MARANHÃO, VALDINE DE CASTRO CUNHA solicitando que aprecie
a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5603 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SUCUPIRA DO NORTE,
MARCONY DA SILVA DOS SANTOS solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
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A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5604 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ANTONIO VILSON MARREIROS FERRAZ solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5605 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTA HELENA, ZEZILDO ALMEIDA JUNIOR solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
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bilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5606 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO VICENTE FERRER,
ADRIANO MACHADO DE FREITAS solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5607 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTO ANTÔNIO DOS
LOPES, EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5608 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SENADOR ALEXANDRE
COSTA, ORLANDO MAURO SOUSA AROUCHE solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
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A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5609 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO PEDRO DA ÁGUA
BRANCA, MARILIA GONCALVES DE OLIVEIRA CAMPOS
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO
E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE
A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5610 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SENADOR LA ROCQUE,
BARTOLOMEU GOMES ALVES solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
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bilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5611 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SATUBINHA, ORLANDO PIRES FRANKLIN solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5612 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO RAIMUNDO DAS
MANGABEIRAS, ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO
OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO
SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI
ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5613 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, WALTERLINS RODRIGUES DE AZEVEDO solicitando
que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO,
PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.

QUARTA-FEIRA, 10 DE AGOSTO DE 2022

35

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5614 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÍTIO NOVO, ANTONIO
COELHO RODRIGUES solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5615 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SUCUPIRA DO NORTE,
MARCONY DA SILVA DOS SANTOS solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
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bilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5616 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO RAIMUNDO DO
DOCA BEZERRA, SELITON MIRANDA DE MELO solicitando
que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO,
PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5617 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO PEDRO DOS
CRENTES, ROMULO COSTA ARRUDA solicitando que aprecie
a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5618 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO MATEUS DO
MARANHÃO, IVO REZENDE ARAGAO solicitando que aprecie
a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
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A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5619 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO LUÍS, EDUARDO SALIM BRAIDE solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5620 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO ROBERTO,
DANIELLY COELHO TRABULSI NASCIMENTO solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
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bilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5621 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SERRANO DO MARANHÃO, VALDINE DE CASTRO CUNHA solicitando que aprecie
a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5622 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO JOSÉ DOS BASÍLIOS, CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5623 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO JOÃO DO CARÚ,
ANTONIO BRUNO CARDOSO DOS SANTOS solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
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A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5624 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO JOÃO DOS PATOS,
ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5625 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO JOÃO DO SOTER,
JOSERLENE SILVA BEZERRA DE ARAÚJO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
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bilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5626 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO, ROBERTO REGIS DE ALBUQUERQUE solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5627 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO JOSÉ DE
RIBAMAR, JULIO CESAR DE SOUSA MATOS solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5628 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO DOMINGOS
DO AZEITÃO, LOURIVAL LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO
E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE
A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
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A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5629 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO FRANCISCO DO
BREJÃO, EDINALVA BRANDÃO GONÇALVES solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5630 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTANA DO MARANHÃO, MARCIO JOSE MELO SANTIAGO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
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bilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5631/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO BERNARDO, JOAO
IGOR VIEIRA CARVALHO solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5632 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO BENEDITO DO RIO
PRETO, WALLAS GONÇALVES ROCHA solicitando que aprecie
a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO
MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº
11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5633 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO DOMINGOS DO
MARANHÃO, KLEBER ALVES DE ANDRADE solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
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para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5634 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO BENTO, CARLOS
DINO PENHA solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR
NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA
QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5635 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO FÉLIX DE BALSAS,
MARCIO DIAS PONTES solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
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Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5636/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO JOÃO BATISTA,
EMERSON LIVIO SOARES PINTO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5637 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SÃO FRANCISCO DO
MARANHÃO, ADELBARTO RODRIGUES SANTOS solicitando
que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO,
PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5638 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTA RITA, HILTON
GONÇALO DE SOUSA, solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
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para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5639 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTA QUITÉRIA DO
MARANHÃO, SAMIA COELHO MOREIRA CARVALHO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO
OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO
SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI
ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5640 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTA INÊS, LUIS
FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E
COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
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Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5641 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTA LUZIA DO PARUÁ, ANTONIO VILSON MARREIROS FERRAZ solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5642 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SAMBAÍBA, MARIA DE
FÁTIMA RIBEIRO DANTAS solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5643 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE SANTA FILOMENA DO
MARANHÃO, SALOMÃO BARBOSA DE SOUSA solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
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A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5644 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE JOÃO LISBOA, VILSON
SOARES FERREIRA LIMA solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5645 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE JUNCO DO MARANHÃO, ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO
E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE
A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
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bilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5646 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE JOSELÂNDIA, RAIMUNDO DA SILVA SANTOS solicitando que aprecie a possibilidade de
INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE
A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO NA
FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18 DE
DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5647 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE JENIPAPO DOS
VIEIRAS, ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5648 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE JATOBÁ, CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA solicitando que aprecie a possibilidade
de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICIPAL A
SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO MUNICÍPIO
NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL Nº 11.192, DE 18
DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
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para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5649 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE ITINGA DO MARANHÃO, LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO OLIVEIRA solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, 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 5650 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DE ITAPECURU MIRIM,
BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO solicitando que
aprecie a possibilidade de INCLUIR NO CALENDÁRIO OFICIAL
DO MUNICIPAL A SEMANA DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE A AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO
NO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE A LEI ESTADUAL
Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.
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Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibilidade de incluir no calendário oficial as medidas de conscientização,
prevenção e combate à automutilação e ao suicídio no município na
forma que dispõe a lei estadual Nº 11.192, DE 18 DE DEZEMBRO
DE 2019.
A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº.
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter caráter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares.
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito
para atendimento do público.
A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informações, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas
públicas municipais.
Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Assembleia Legislativa, em 12 de julho de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CIRO NETO - Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Inscrito o Deputado Rildo Amaral por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do
orador) - Bom dia, senhores Deputados. Cumprimento a todos em
nome da minha amiga Socorro Waquim, deputada lá de Timon e do
Maranhão e do Brasil. Senhor Presidente César Pires, eu venho hoje,
aqui, a esta tribuna, relatar e repugnar, na verdade, todo tratamento
desumano e desrespeitoso do Comandante do 3º batalhão de Polícia
Militar lá em Imperatriz. Imperatriz é uma cidade de um povo muito
altivo, de um povo que se respeita para ser respeitado. E cargas d’água,
encaminharam uma pessoa para lá que, quando ele foi na primeira vez
para Imperatriz há uns 10, 12 anos, ainda como aspirante da Polícia,
ele se orgulhava de ter sido zero último da turma dele. Era o orgulho
dele. E agora cargas d’água ele volta a tenente-coronel para comandar
a cidade de Imperatriz, o 3º batalhão, pega uma tropa considerada. Os
dois batalhões de Imperatriz são considerados os dois mais produtivos
do Maranhão, que mais apreendem a arma. Ele pega uma tropa e ele
agora está tentando do jeito que ele se orgulhou como aspirante de ser
o zero último da turma dele. Ele agora está tentando e vai conseguir,
já conseguiu. Porque poucas vezes na minha vida, Deputada Cleide,
eu consegui conhecer alguém que se fosse unanimidade. Ele é
unanimidade dentro da tropa, ninguém quer ele nem pisando dentro do
quartel. É uma situação. E ele vai conseguir novamente colocar ele na
história da polícia. Ele foi zero último da turma dele e ele se orgulhava
disso, agora ele vai conseguir, já conseguiu ser o pior comandante da
história do 3º batalhão. Ele, no dia em que chegou a Imperatriz, o recado
que ele deu à tropa é que ele estava indo forçado, que o Comandante
Geral ligou para ele e ele se negou. Depois o Secretário ligou e ele não
podia negar a ida para Imperatriz, mas que estava de mala pronta, não
ia alugar nem casa; ia morar dentro do gabinete, porque ele já estava
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pronto para voltar que não suportava estar ali. E todo esse descredito
dele diz respeito a nossa cidade. Ele leva para tropa, humilhando os
pais de família. Tecnicamente, é péssimo. Fizeram um curso de motos
agora. Está ainda sendo implantado um curso de Batalhão de Motos
em Imperatriz. E esse curso foi bancada, inclusive, pelos amigos dos
policiais, que foram atrás. Fizeram um curso de 60 dias, todo mundo
no gás para ir atrás de bandido, para ir atrás e poder abordar. E ele,
contrariando todas as regras de policiamento de moto, numa ignorância
toda, falta de conhecimento e de respeito, pega essas motos e bota
para rodar justamente, Deputado Hélio Soares, em um horário que
não podia, essas motos é para abordagem diária. Eles atendem, um
atendimento rápido, ali a abordagem rápida, ele pega, Deputado César
Pires, que foi policial militar e policial militar reformado e bota para
abordar de onze da noite a cinco da manhã, em um horário contrário do
que dizem as regras de moto e patrulhamento. Tudo o que ele não podia
ele fez. E aí, quando eu avisei o comandante dele aqui, um superior a
ele ligou para ele e obrigou ele a desfazer e disse: “Rapaz, como é que
o senhor manda para Imperatriz uma pessoa que não quer ir?” “Não,
Rildo, ele quer ir.” Eu falei: “Então ele está mentindo lá ou mentindo
aqui, um dos dois. Ele é mentiroso, porque lá ele diz que foi forçado e
aqui o senhor está dizendo que ele quis ir. Ou ele está mentindo para
os seus superiores ou está mentindo para os seus subordinados.” Numa
arrogância, Deputada Cleide. Nesses dias as viaturas se recolhem para
o quartel para se alimentarem na hora do almoço e lá era servida em
bandejão, ele por se achar bonito demais, o bonito, o bonito porque
a viatura estava acabando o horário de se alimentar, deputado César,
ele chega e já tinha por policiais se servindo, no outro dia ele cancelou
o almoço, não podia ninguém mais almoçar no quartel, tinha que ser
no marmitex, na terça-feira, eu liguei para vários superiores dele aqui
explicando o constrangimento, porque é uma regra da caserna, é a gente
tentar fazer a camaradagem, evitar o que eu estou fazendo aqui hoje,
inclusive, já fui no batalhão e eu fui na Promotoria denunciá-lo, e pedi
o afastamento dele de imediato, e na última terça-feira, avisei a dois
comandantes dele, ou vocês retirem ele de Imperatriz ou vai acontecer
uma tragédia, quando foi na quarta- feira, ele pegou o cabo Santos,
que conheço há quinze anos, desde que foi morar em Imperatriz, e foi
fazer seu curso policial militar naquela cidade, e decidiu morar naquela
cidade, residir, constituir família, ele humilhou tanto, deputado César
Pires, o policial, que o policial surtou e foi contra a vida dele, e eu tinha
avisado na terça -feira, e o comandante pediu uma semana, e só uma
semana, não é suficiente, não é suficiente, por que está acontecendo
Imperatriz, eu peço licença, por ter poucos oradores inscritos, e pela
importância do tema, porque nós estamos botando a dignidade humana
de pais de família, mães de família ali em jogo, eu peço que o deputado
libere o tempo, até que outro se inscreva, dois minutos, e aí, eu avisei
na terça-feira, e avisei: vocês estão colocando o rapaz em risco pela
ignorância dele. Por ele não querer ficar em Imperatriz, quando
foi na quarta-feira, deputada Cleide, aconteceu isso, o Santos é um
conhecido na polícia militar pela alegria, e aí quando aconteceu esse
fato, novamente, eu procurei um superior dele, o cara falou: não, ele
fez isso, ele fez isso é porque ele está com problema psicológico. Mas
quem é que não cria um problema psicológico com uma alma sebosa
vinte e quatro horas no ouvido do cara gritando e dizendo que o cara
está dormindo, dizendo que o cara não presta. Qual o ser humano por
mais treinado, capacitado que esteja para situações adversas de pressão
que aguenta humilhação dia e noite, noite e dia? Na Rede Rádio, ele
humilha as pessoas vinte e quatro horas dando recados mal criados.
Eu estou com uma obra lá dentro do quartel com Emenda Parlamentar,
minha, deputado Jota Pinto, ele disse que eu não entrava no quartel,
eu fui cinco vezes lá dentro pra ver se ele e era homem para me tirar
pra mostrar pra ele como é que homem trata homem, ele não teve
coragem lá mandar me tirar. Aí depois ele manda recado de moleque
dizendo que eu não entrava no gabinete dele. Eu não entro porque eu
me afasto da aparência do mal, eu me afasto de pessoas perseguidoras.
E peço inclusive com documento que protocolei hoje na promotoria
e no próprio batalhão, se não tirarem ele de lá e acontecer qualquer
tragédia é responsabilizar não mais ele, mas quem está se omitindo de
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tirá-lo de lá. Não tem condição de uma pessoa, de uma alma sebosa ir
pra uma cidade pra perseguir o povo dessa cidade, a mínima condição.
Tecnicamente, todos os policiais militares que estão aqui sabem que
quando tem suspeita de assalto a bancos sabe que vão bandos armados
e se espera que a Polícia Militar chegue pra abordar o bando dentro do
banco, ele nesses dias com uma suspeita na região ele fez o contrário,
botou as viaturas e policiais militares para serem escudos pra o banco.
Se ali chega um bando armado mata todos os policiais militares.
Graças a Deus tinha um coronel fechado, lá, e avisou pra ele: senhor,
isso é contra todas as regras de prevenção da Polícia Militar. E assim,
Deputado César Pires, para encerrar a minha fala, como Alexandre, o
Grande, e o próprio patrono da Polícia Militar, Duque de Caxias, que
era o pacificador, Imperatriz agora tem o Clodoaldo, o Maldito, que
persegue o povo da nossa cidade e, em especial, os policiais.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, obrigado pela oportunidade. Eu quero
felicitar aos colegas Cleide Coutinho, que está na Mesa, e Ciro Carvalho,
que também está na Mesa. V. Ex.ª, Deputado César Pires, como lorde
que é, toda sua postura e história por este Maranhão, eu quero felicitá-lo
hoje à frente e à testa dos trabalhos desta Casa. Eu ocupo este Pequeno
Expediente, Senhor Presidente, apenas para relatar os trabalhos aqui
em Imperatriz, trabalhos que têm sido, assim, consonantes com os
anseios e com a esperança da sociedade, que é o que se espera de um
governo do Estado. Imperatriz é uma cidade independente, com um
povo altivo, como ainda bem pouco citou o Deputado Rildo Amaral,
que recebe muito bem o trabalho que o governo do Estado, por meio
de uma decisão política do Governador Brandão, tem feito para essa
cidade, não só na questão dos 70 quilômetros de asfalto, como que
não são só 70, porque isso vai aumentar. Acredito eu que chega a 100
quilômetros de asfalto, e é importante, assim como os poços artesianos,
como outras obras estruturantes em Imperatriz, inclusive de drenagem,
investimentos na Caema que está fazendo aqui pela região.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Antônio, nós não estamos conseguindo
lhe ouvir. Deputado Antônio, eu pediria ao setor de informática que
resolvesse. Parou a imagem do Deputado Antônio Pereira.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Presidente,
consegue me escutas? Por favor, voltou? Senhor Presidente, retornou o
áudio? Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Retomou, Antônio. Pode continuar. Retomou, está
ótimo.
O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Então,
eu dizia que todo o trabalho que está sendo feito, em várias áreas
aqui, de obras estruturantes para Imperatriz, em especial o asfalto
que tem ajudado muito, inclusive tem ajudado o governo municipal,
porque as vias asfaltadas são vias que, na realidade, o Município que
deveria fazer, e acaba acalmando a sociedade por esse motivo. Esse
asfalto foi uma decisão política do Governador Brandão, uma ação de
Governo em relação ao povo e a cidade de Imperatriz. Não é emenda
do Deputado Antônio Pereira, não é emenda de nenhum deputado;
é uma ação de uma decisão que, mesmo diante das dificuldades, o
Governador Brandão, dificuldades que eu falo de arrecadação que
houve a diminuição da arrecadação no Tesouro Estadual, mas, mesmo
assim, o Governador Carlos Brandão mantém, manteve e mantém o
asfaltamento das ruas, das vilas, dos bairros de Imperatriz. E eu quero
dizer que isso é o recurso oriundo do Tesouro Estadual, que não tem
nada a ver com emenda parlamentar do Deputado Antônio Pereira,
ou de qualquer outro deputado, ou de qualquer outro candidato, ou de
qualquer outro Secretário. Então isso é bom que se diga para que a
sociedade reconheça o trabalho que o Governador Brandão está fazendo
por Imperatriz. Então, meus amigos de Imperatriz, eu gostaria muito
aqui, da tribuna que estou usando, eu gostaria muito de ressaltar isso: o
Governador Brandão tem visto, sim, com olhos adequados, com olhos
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do alto da sua experiência para a sociedade e para a cidade de Imperatriz
e que não é só agora, não será só agora. Se Deus lhe conceder e o povo
de Imperatriz oportunizar mais um mandato, eu tenho certeza que ele
continuará transformando essa cidade como vem transformando o
Estado do Maranhão. Eram esses os meus esclarecimentos nesta manhã,
Senhor Presidente. Muito obrigado pela oportunidade.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras senhores deputados, deputadas, internautas, telespectadores
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, cabine de imprensa
da Assembleia Legislativa. E hoje, na cabine de imprensa, o amigo
John Cutrim, Aquiles Emir. Sejam todos bem-vindos, Ciro Mineiro.
Sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Caio Hostilio chegando agora também. Sejam todos
bem-vindos à Assembleia Legislativa. Álvaro Luís, o repórter feliz.
Senhor Presidente, nossa luta permanente em defesa dos aprovados
em concurso para que eles possam ser nomeados na Polícia Militar,
na Polícia Civil, na AGED, Detran, IPREV, em todos os concursos
públicos no Estado do Maranhão. Então já solicitamos, inclusive na
semana passada, que o Governo do Estado tenha sensibilidade. E alguns
deputados anunciaram que o Governo do Estado ia fazer a nomeação
de trezentos ou somente de trezentos. Nós solicitamos informações
do orçamento de por que nomear só trezentos, por que não nomear
os mil e quatrocentos aprovados mais os cento e quarenta e dois sub
judice do concurso de 2012 e mais os remanescentes. A nossa luta
pela nomeação dos 1.400 aprovados, dos cento e quarenta e dois sub
judice de 2012, sub judice de 2017 e mais os remanescentes. Nós temos
o Projeto de Lei de n° 161 para quebrar com a cláusula de barreira.
Inclusive tenho uma audiência pública para tratar desse assunto. Já
foi aprovado na CCJ o projeto. E virá para o plenário da Assembleia,
sensibilizar os deputados, eu tenho certeza que vai ser aprovado. E eu
tenho certeza que será um grande... uma grande vitória para os que
estudam no concurso público do Estado Maranhão. Senhor Presidente,
com relação ao concurso da Guarda Municipal, nós temos poucos dias
de inscrição, já acionamos a OAB, já acionamos o Ministério Público
Estadual. Também provocamos a Defensoria Pública para que possa se
posicionar com relação à exigência inconstitucional da Prefeitura de
São Luís, cobrando, exigindo a idade de 35 anos, é inconstitucional.
E nós já denunciamos isso, estamos cobrando o Prefeito Eduardo
Braide, na Prefeitura de São Luís, que posso alterar o edital. E hoje
vamos à OAB, vamos ao Ministério Público Estadual e vamos também
à Defensoria para saber qual posicionamento e quais os procedimentos
adotados diante dessa inconstitucionalidade. As inscrições estão abertas
e muitos ludovicenses, muitos maranhenses estão prejudicados com
essa inconstitucionalidade no concurso da Guarda Municipal. Falando
de educação, a nossa luta pelo pagamento dos 33,24%. A luta pelo
pagamento dos recursos do FUNDEB, aos professores. Esse dinheiro
não é para comprar posto de gasolina. Não é para comprar fazenda. Não
é para comprar cabeça de gado. Esse dinheiro tem dono, e esse dinheiro
é dos professores. E hoje, estamos recebendo na Assembleia Legislativa
a professora Glória Portela, professora, advogada, radialista, com a
atuação na cidade de Bacabeira, de Santa Rita. De Rosário. E a luta
dos professores para que tenham os seus direitos contemplados. Já
percorremos mais de 40 municípios do Estado do Maranhão, vamos
retomar essas visitas em defesa dos professores com os sindicatos,
para que seus direitos possam ser garantidos e possam ser respeitados.
E trazemos, inclusive, a denúncia na cidade de Bacuri; a população
e os professores revoltados com a gestão, de tanto reclamar, de tanto
denunciar, a população derrubou uma escola. Governo do Estado fala
tanto de escola digna. Mas escola digna tem de ser escola digna do
estado e do município, tem que socorrer os municípios. Onde está a
parceria do governo do Estado com as prefeituras? Onde está a parceria
para as Escolas Dignas? E aí a população revoltada destruiu uma escola
por descaso, desrespeito, e mais ainda, professores e a população
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sendo perseguida na cidade de Bacuri. Já tomamos conhecimento,
já denunciamos ao Ministério Público, estamos acompanhando o
caso. Parabéns ao sindicato, parabéns aos professores, parabéns ao
amigo advogado Dr. Sérgio Aranha, advogado atuante em defesa
dos professores, assim como Dr. Marinel também, advogado atuante
em defesa dos professores. E a nossa luta em defesa dos professores
do Estado do Maranhão. Professores do Maranhão, continuem
contando com o professor deputado Wellington do Curso, e vamos
dar continuidade agora às nossas andanças, o apoio aos professores,
e agora voltando aos municípios que desrespeitaram os professores,
desrespeitaram o reajuste, desrespeitaram a aplicação dos recursos do
FUNDEB, e mais ainda, desrespeitando a Justiça e o Ministério Público.
Vamos formalizar a denúncia em todos os Ministérios Públicos desses
municípios para que possam atuar em defesa da educação e em defesa
dos professores do Estado do Maranhão. Isso vale para o governo do
Estado do Maranhão, que desrespeitou os professores e não concedeu
o reajuste de 33,24% e também não teve transparência com relação à
aplicação dos recursos do Fundeb e, mais ainda, supersalários, altos
salários pagos aos professores ligados ao Sinproesemma.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Dois minutos para o Deputado Wellington do Curso
até que conclua o seu discurso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - E
a falta de transparência, e até hoje nenhuma explicação plausível,
inclusive o Professor e Deputado Wellington tem sido perseguido, são
mais de oito representações do ex-governador Flávio Dino, e agora
ele perdeu o foro privilegiado. A denúncia que nós fizemos à Polícia
Federal, ao Ministério Público Federal com relação ao escândalo de
um R$ 1,6 bilhão, bilhões de reais do ferry, foi acatada pelo Ministério
Público Federal, já está no STJ e vai ser investigada também pelo
Ministério Público Estadual. Denúncia dos respiradores, denúncia do
Sinproesemma. Pasmem, senhores, o Partido dos Trabalhadores do
Maranhão sendo manipulado para prejudicar o Professor e Deputado
Wellington. Deputado Zé Inácio, as nossas prerrogativas de defender
a população, de fiscalizar, isso é um absurdo. Até hoje, em sete anos e
meio, eu nunca subi aqui para atacar nenhum partido, Presidente Lula,
Presidente Dilma, Deputada Zé Inácio é prova e é testemunha disso,
mas eu não vou admitir esse absurdo, o Partido dos Trabalhadores
sendo usado, manipulado politicamente para prejudicar o Professor
e Deputado Wellington do Curso. Respeitem a minha história,
respeitem o meu mandato. A partir de agora, outro posicionamento
com relação ao Partido dos Trabalhadores no Estado do Maranhão e
aos seus representantes pela perseguição descabida, a maior cara de
pau, perseguição descabida ao membro do Parlamento Estadual. Nós
temos nossas prerrogativas de fiscalizar. Se não fiscalizam, eu fiscalizo;
se não cobram, eu cobro. Posso pagar um preço muito alto por isso,
mas vou continuar realizando as minhas atribuições parlamentares. Yuri
Almeida, um dos jornalistas mais perseguidos do Estado do Maranhão,
não vou citar nomes, mas de deputados federais, deputados estaduais,
prefeitos, ex-prefeitos, uma das vozes mais altivas e corajosas dentre
os jornalistas do Estado do Maranhão. O Yuri Almeida tem o respeito
do Professor e Deputado Wellington do Curso. Eu o chamo de irmão,
porque a sua luta é a minha luta, é a nossa luta. Muitas vezes, Vossa
Excelência ocupa o seu espaço para defender o mandato do Deputado
Wellington de forma institucional e na luta contra os desmandos do
ex-governador Flávio Dino. Vossa Excelência publicou esta semana
que o ex-governador Flávio Dino perdeu o foro privilegiado, e nós
estamos nessa luta, vamos refazer todas as denúncias que outrora não
foram recebidas, que outrora foram engavetadas, foram escondidas os
desmandos de corrupção. Se o Maranhão foi destruído, foi destruído
por causa da corrupção desenfreada, corrupção na Sinfra, denunciada
pelo Deputado César Pires aqui nesta Casa, corrupção desenfreada
na Sinfra, corrupção na Saúde. Onde foram parar os dezoito milhões
do sermão dos peixes do ex-secretário Carlos Lula, do ex-governador
Flávio Dino? Onde foram parar os dezoito bilhões? Onde foram parar?
Recebemos denúncia que levavam dinheiro em espécie lá para o
Palácio. Por que não quiseram assinar a CPI? Por que não quiseram
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assinar a CPI da Saúde? Só três assinaturas da CPI da Saúde. Medo de
quê? Medo de investigação? Estamos diante de outra CPI, CPI do ferry,
para investigar se há pagamento de propina de mais de vinte milhões
de reais, de uma licitação de um bilhão e seiscentos milhões de reais.
O Ministério Público Federal fez um organograma e na cabeça do topo
da cadeia alimentar está lá quem? O ex-juiz federal, o ex-governador
Flávio Dino no topo da cadeia. E precisa ser investigado. Temos doze
assinaturas para a CPI do Ferry. O Deputado que não assinar a CPI do
Ferry está contra a população da Baixada, está a favor da corrupção.
Na luta em defesa da população do Estado do Maranhão, Yuri Almeida,
Atual Sete. Parabéns pela forma destemida e corajosa. Tem o respeito
do professor e Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Adelmo Soares, cinco minutos sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas e deputados,
a todos aqueles que nos assistem nas redes sociais, na TV Assembleia. É
prazer imenso, mais uma vez, de estar nesta tribuna. Hoje eu quero falar
de todas as ações que nós intermediamos junto ao Governo do Estado
para a querida cidade de Joselândia, na pessoa do nosso querido Prefeito
Raimundo Zuca, do vice-prefeito Derick Menezes, do Secretário Eder
Amador, Jonael, que participam dessa jornada, meu querido amigo
Bruno, diretor do hospital, hospital que foi inaugurado junto à gestão do
ex-governador Flávio Dino e, hoje, com Carlos Brandão, que recebeu
uma ambulância, que recebeu restaurante popular, que recebeu asfalto,
a belíssima praça da família, uma intervenção muito forte nossa agora
na recuperação do estádio municipal, que vai estar iluminado, todo
preparado para a prática do esporte daqueles nossos jovens. As estradas
vicinais que investimos bastante, recuperação das escolas, sistema de
abastecimento de água, de modo que o município de Joselândia foi,
certamente, com toda a certeza muito agraciado pelo Governo Flávio
Dino. E hoje continua sendo pelo governo Carlos Brandão. Quero
fazer um destaque especial que as grandes ações e as grandes obras do
município de Joselândia partiram do Governo do Estado por indicação
desse deputado aqui que está hoje junto com o grupo, levando o nome
do Governador Carlos Brandão para valorizar ainda mais os moradores,
as pessoas que residem na belíssima cidade de Joselândia. Por isso
eu deixo aqui o meu abraço e a certeza de que essa parceria é uma
parceria forte que tende a continuar, porque nós entendemos que quem
trabalha merece continuar. E eu sei que Carlos Brandão vai continuar
dedicando muitos investimentos para o município de Joselândia, como
é o sonho nosso de poder melhorar a parte turística ali na barragem do
Rio Flores, que é o grande sonho da população, o avanço também na
questão do turismo naquela região. De modo que além do apoio e do
fortalecimento das ações no município de Joselândia nós também temos
ações fortes com meu querido amigo prefeito Aluizinho da bela cidade
de Esperantinópolis, ali nas margens do Rio Mearim, onde nós fizemos
a maior intervenção que podia sonhar aquela população que foi a tão
sonhada estrada que liga a sede até o município Palmeiral, povoado
Palmeiral, a sede do Palmeiral ali na beira do rio com o apoio, claro,
do prefeito Aluizinho, do meu querido amigo deputado federal Pedro
Lucas, e também, claro, do vereador Braquiara, que é o grande líder
da região ali do Palmeiral. De modo que são ações que transformaram
uma vida de dois municípios tanto Esperantinópolis quanto o
município de Joselândia, levamos restaurante popular e levamos os
mutirões de catarata, investimento na saúde, investimento na educação,
investimento na infraestrutura do município com construção de escolas,
melhoramento do asfalto na cidade de modo que nós levamos aos dois
municípios a parte do nosso mandato, e aqui estou prestando conta à
população, de que as ações que o Governo do Estado, o governo Carlos
Brandão levou para os municípios foram ações que mudaram a realidade
do povo e que ajudaram o desenvolvimento dessas duas cidades que a
gente tanto tem feito, muito trabalho e vamos continuar trabalhando
em parceria com o prefeito Aluizinho, em Esperantinópolis, e com
o prefeito Raimundo Juca e o vice Déric, lá na cidade de Joselândia.
Portanto era isso que eu tinha a falar, Senhor Presidente. Obrigado que
Deus abençoe hoje e sempre.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Zito Rolim, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente César Pires, caros colegas deputados e deputadas,
ouvintes e assistentes da TV Assembleia, amigos das redes sociais. Eu
pedi esse espaço, Senhor Presidente e caros colegas deputados, para
falar da visita do nosso Governador Carlos Brandão à nossa querida
cidade de Codó, no último domingo. O Governador esteve aqui em
Codó visitando obras, obras que estão sendo executadas e que serão
entregues agora na próxima quarta-feira, como o mercado do Peixe,
no Mercado Central, e também visitou os stands da Exposição de
Codó. A abertura aconteceu no domingo onde um grande número de
pessoas lá esteve presente para prestigiar o nosso Governador Flávio
Dino. Importante que todos os grupos políticos participaram desta
visita do Governador Flávio Dino porque, na verdade, merece toda a
nossa atenção, todo o nosso carinho e todo nosso apoio por tudo que ele
tem feito pelo nosso município. Em seguida também visitamos obras
de asfaltamento em várias ruas da nossa cidade, pavimentação com
bloquetes, enfim, o Governador Flávio Dino vem fazendo isso não só
em Codó mas em todos os municípios do Maranhão, porque é assim
que essa gestão está fazendo, independente de o prefeito apoiar ou não,
mas que a maioria dos municípios apoia, o Governador Flávio Dino
está executando obras, porque o entendimento dele, que é o nosso, é
beneficiar as pessoas independentemente de que lado esteja. E assim o
governador está fazendo e vai fazer muito mais, e nós não temos dúvida
disso. Portanto, eu queria falar da nossa satisfação e de todos que
receberam aqui o Governador Carlos Brandão. Vamos aguardar a visita,
mais uma vez, do nosso senador e, se Deus quiser, será Flávio Dino, exgovernador. O nosso Deputado federal Márcio Jerry não pôde se fazer
presente, pois tinha outro compromisso, mas aqui foi representado pelo
nosso grupo que muito fez em prol da melhoria da qualidade de vida dos
nossos irmãos de Codó. Também o candidato, pré-candidato, Francisco
Nagib, que acompanhou o governador. Enfim, foi uma grande festa,
e o nosso governador merece muito mais por tudo que ele tem feito
no nosso Estado do Maranhão e, principalmente, na cidade de Codó.
Então, era isso que eu tinha a dizer neste momento, Senhor Presidente.
Muito obrigado pelo espaço.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputada Socorro Waquim, cinco minutos, sem
apartes.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão
da oradora) - Senhores Deputados, Deputada Mical, Deputada Cleide,
demais deputados que estão virtualmente, sociedade maranhense,
imprensa. Esse mês é muito importante, uma vez que é chamado Agosto
Lilás, no qual a gente também trabalha a questão da mulher, mas hoje
eu quero aqui fazer um registro das ações e, de certa forma, fazer uma
prestação de contas do nosso mandato de deputada nesses últimos dois
anos. Ao chegar aqui a esta Casa, eu me empenhei efetivamente para
cumprir o meu papel político, essa missão que o povo de Timon me
entregou, e tenho procurado fazer da melhor forma possível, levantando
a bandeira da mulher, da criança, do adolescente, de uma forma geral,
de todos os contextos sociais necessários aqui no Maranhão para
melhor viver da população. E fazer política é bom, porque política
é boa quando se faz com diálogo, quando você faz com respeito às
instituições, quando se faz, principalmente, defendendo as grandes
causas sociais em busca de transformar a sociedade. Assim eu tenho
procurado buscar algumas ações do governo do Estado para vários
municípios, onde nós temos a presença de trabalho. Durante o governo
de Flávio Dino, nós conseguimos algumas ações importantes em vários
municípios, mas quero destacar essas últimas ações que eu busquei
e consegui, que foi destinar as emendas parlamentares, por exemplo,
para Coelho Neto, para Secretaria da Mulher. Esse recurso colocado
para a Secretaria da Mulher vai permitir estruturar, organizar, equipar a
Secretaria da Mulher de forma que a Secretária Fly possa fazer um bom
trabalho, possa realmente desempenhar as políticas públicas para as
mulheres. Nós conseguimos também colocar vários recursos de emenda
para o esporte, entendendo que a juventude precisa, cada vez mais, ter
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condições de praticar o esporte, porque também o esporte é uma forma
de inclusão social. Nós conseguimos colocar para compra de material
de esporte, conseguimos para reforma de unidades esportivas, tanto
para Parnarama como para Timon e Afonso Cunha. Conseguimos
colocar também recurso para o São João, entendendo que o São João
não é uma simples festa, mas é um traço cultural fortíssimo na sociedade
maranhense e no Brasil como um todo, que as tradições vêm desde
o início da nossa construção histórica. E nós colocamos recurso para
Afonso Cunha para fazer São João, colocamos para Timon para fazer
o São João e permitimos com isso fazer o resgate muito forte da nossa
cultura, das brincadeiras de boi, de danças, quadrilhas, brincadeiras
de roda, enfim, fortalecer a cultura, porque também fortalecendo a
cultura, nós estamos fortalecendo o turismo, estamos fortalecendo a
economia, estamos gerando emprego e renda. Conseguimos também
com as emendas colocar em Timon vários bloquetes. São 17 ruas
que nós estamos bloquetando em Timon. Isso é importante, melhora
a acessibilidade, valoriza o patrimônio de cada família e, ao mesmo
tempo, dá mais segurança, porque a rua bloquetada, bem construída,
bem-feita dá acesso rapidamente à segurança e melhora o nível de
acessibilidade como um todo, inclusive para os cadeirantes. Mas
conseguimos também colocar esses bloquetes que estão chegando agora
no município de Buriti através de um pedido do vereador de Dejailson.
Também tive um entendimento com o Prefeito. E aqui eu já aproveito
para estar agradecendo ao Governador do Estado Carlos Brandão e ao
Dr. Murilo, que prontamente está atendendo esses bloquetes lá em Buriti.
E estamos agora avançando com asfalto no município de Timon. Já
tínhamos conseguido recurso para fazer todas as ruas do conjunto Novo
Tempo, que é um conjunto habitacional que eu tive a oportunidade de
construir quando Lula foi presidente e eu prefeita de Timon. E são 2000
mil casas. Conseguimos recuperar toda a acessibilidade daquele bairro.
Realmente estava intrafegável e agora estamos começando, hoje, mais
aí em torno de 15km de asfalto para muitos bairros em Timon, muitas
ruas de acesso, principalmente para os principais bairros, de maneira
que as ruas principais sejam melhoradas e, com isso, o transporte
público melhore para dar mais conforto e mais otimização para a
classe trabalhadora, assim como também para as pessoas de uma forma
em geral. E eu continuo dizendo que a acessibilidade boa facilita a
segurança, facilita você ter rapidez, otimização na chegada e saída de
seu trabalho. Enfim, fazendo esses registros importantes das ações que
a gente vem desenvolvendo. Quero aqui, por último também, Deputado
César, registrar que conseguimos, com muito trabalho, um Restaurante
Popular para o município de Timon, que está sendo construído e que
vai exatamente estar trabalhando em cima de um ponto forte que,
hoje, acomete a população brasileira, que é a fome. Na medida em que
você coloca o Restaurante Popular com a refeição de um real significa
dizer que está garantindo aos trabalhadores, está garantindo às pessoas
mais carentes, está garantido aos mais humildes a condição mínima
de alimentação, de duas refeições no almoço e no jantar. Com isso, a
gente tem a certeza que nós conseguimos aproveitar esse tempo aqui no
Parlamento para dar grandes contribuições ao Maranhão, por isso, mais
uma vez, nós já estamos aqui nessa luta de buscar, continuar fazendo
esse trabalho, porque isso tem sido a minha história, que é uma história
de trabalho, a história da deputada que faz, da prefeita.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Dois minutos para V. Excelência, Deputada.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Obrigada,
Presidente. Da prefeita que fez mais, da mulher que, à frente da política,
tem ocupado o seu espaço para trazer mudanças sociais, para trazer
o bem-estar das pessoas, para construir um Maranhão melhor, para
construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidário, mas,
acima de tudo, um Estado forte, desenvolvido, e de oportunidades, e eu
tenho certeza que Carlos Brandão vai continuar fazendo isso, até trinta
e um de dezembro, e futuramente, vai continuar dando oportunidades
para os maranhenses poderem crescer, e se desenvolver e o Maranhão
poder ser um Estado de respeito, e que respeite a sua população, com
dignidade de vida, muito obrigada, Senhor Presidente, era para hoje, o
registro que eu gostaria de fazer, dessa breve, prestação de contas, de
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trabalho, que a gente vem fazendo, mas tem muito mais para fazer, é
preciso fazer muito mais, bom dia a todos!
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Última oradora, deputada Thaiza Hortegal, cinco
minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL (sem
revisão da oradora) - Bom dia todos, colega presidente César Pires,
Doutora Cleide Coutinho, minha amiga, deputada Mical, a toda a
imprensa, e ouvintes da TV, da Rádio e TV e telespectadores da TV
Assembleia, hoje, eu venho aqui no meu discurso, abordar mais uma
vez, o tema, que sempre tem me trazido aqui, que é a questão do
ferryboat, mas de forma muito, muito responsável, eu vim aqui rebater,
algo que foi dado na semana passada, dito por um colega Parlamentar,
aonde dizia que pessoas de figura pública tinham feito um fake news,
relatando sobre novas embarcações no Estado do Maranhão, em nenhum
momento, nós temos a irresponsabilidade, a incoerência de chegar
diante do sofrimento que aquelas pessoas estão vivendo e vir aqui fazer
uma pré-campanha, vir fazer aqui um fato que não existe, que não é
realmente do cunho de responsabilidade do nosso gabinete. Então, o
que eu quero falar e ressaltar que de maneira irresponsável um deputado
usou essa tribuna pra dizer que toda essa situação era midiática, inclusive
usado por dois, duas figuras públicas que era a deputada a Thaiza, que
não citou o nome, mas a única pessoa, única deputada desta Casa que
subiu à tribuna, que recebeu e que fez foto e divulgou foi a deputada
Thaiza junto com o vereador Álvaro Pires. Então, a partir do momento
em que ele diz que é uma situação midiática, a partir do momento que
ele fala que a divulgação só visa uma politicagem, eu digo que ele foi
muito infeliz na fala dele, e esse tipo de situação não passa pela gente,
se já não passa mentiras pela tribuna, pelo nosso gabinete, pela nossa
voz também nunca passou e nem vai passar, porque nós temos algo
chamado responsabilidade, crédito e temos coerência com a população
do Maranhão. E eu vim aqui colocar que no dia 2 de maio de 2022 o
Diário Oficial da União, não é a deputada Thaiza que está dizendo é
o Diário Oficial da União, ele relata que via Internacional Marítima
ele redestinou recurso para a construção de dois ferrysboats misto com
capacidade de oitocentos passageiros e oitenta veículos. Então, isso
aqui está no Diário Oficial da União do dia 2 de maio. Chamamos e
nos reunimos, deputado Hélio Soares, com o Dr. Senhor Luís Carlos,
presidente da Internacional Marítima onde ele afirmou que as duas
embarcações serão para o Maranhão. Então, essa era nossa preocupação,
porque de problema todos nós já sabemos, então a solução foi que eles
confirmaram as duas novas embarcações para o Estado do Maranhão, o
que me deixou muito feliz. Embora seja a longo prazo, nós sabemos que
já existe uma solução diferente de uma balsa que o governo anunciou,
a José Alberto, que teve uma pane e ficou parada no meio da Baía de
São Marcos. A gente vem relatando, há tanto tempo, que será uma
tragédia anunciada. Também quero aqui me reportar e dizer que nós,
agentes públicos, tanto eu quanto o Vereador Álvaro, tínhamos muita
responsabilidade e buscamos resolver as situações, e não só vir atrás
de problemas, mas citar as soluções. A causa que nós encontramos foi
essa, então, buscamos recurso, buscamos informações dentro do setor
Naval, no Fundo da Marinha Mercante, e esse recurso foi destinado.
Não sou eu que estou dizendo, mais uma vez eu mostro que é o Diário
Oficial da União. Então, se o governo não aceita a incompetência dele
na gestão de ferryboat, aqui nós vamos discutir e, como eu disse, na
minha última fala, iríamos onde quer que fosse, mas a nossa solução nós
iríamos trazer, Deputado Wellington. Então, para subir aqui, você que
sempre também foi um defensor da causa do ferryboat, dizer que nós
usamos linha midiática para poder anunciar a proposta de construção de
ferry. Nós não somos irresponsáveis, eu sempre fui muito solícita com
os colegas, bastava nos procurar, pedir informação que eu colocava,
isso aqui não foi algo criado da minha cabeça. E também, para surpresa
minha, surpresa não, porque vindo uma informação de um indivíduo
dessa índole como um blogueiro que noticiou que era a maior fake
News da pré-campanha. Eu não tenho medo de blogueiro. Na liberdade
de expressão, ele fala o que quiser, o que é do pensamento dele, ele
escreve o que quiser. Só mais um minuto, Presidente César.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Dois minutos à Dra. Thaiza Hortegal.
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL - Não
me calo e não me calarei, nem vou recuar e baixar a minha cabeça para
um blogueiro que eu desconheço. Para mim, ele é um pseudojornalista.
Então, a partir do momento que ele vem criar matéria, dizer que eu
estou criando, que eu estou mentindo, primeiro, ele tem que procurar
me respeitar porque eu nunca olhei para a cara dele, nunca troquei uma
intimidade com ele. Então, a gente, acima de tudo, tem que ter respeito
porque a gente para cá verdades, e eu provo no que está no papel. Se
ele não tem competência de buscar informações dentro de um Diário
Oficial, dentro da estrutura do Ministério da Infraestrutura, setor Naval,
Fundo da Marinha Mercante, isso prova a incompetência que ele tem.
Então, não deveria nem estar dando ibope para uma pessoa desse tipo
que eu considero simplesmente um ser humano indigesto, mas eu venho
colocar aqui e dizer que nós reafirmamos o nosso compromisso com
o povo do Maranhão, em especial à Baixada Maranhense. Se foi dito
aqui que mentiras não passariam, eu espero porque mentiras foram
feitas e estão sendo agora desmascarados porque nós trabalhamos com
papel e com prova. Também foi dito, nesta tribuna, que nós sempre
tivemos espaço, sempre fomos muito solícitas, sempre fomos muito
companheiros dos colegas deputados.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CESAR PIRES - Dois minutos à Dra. Thaiza, por favor!
A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTGAL -. Então,
neste momento, a gente pede realmente a colaboração dos colegas
deputados para que juntos a gente possa correr atrás desse fundo e
lograr êxito porque esse aqui não é um benefício só para a Thaiza, é um
benefício para o povo do Maranhão. E a maior prova de algo imoral,
meu próximo vice-governador Hélio Soares, a maior prova imoral do
que aconteceu na Ponta de Espera essa semana foi que todo o ferry foi
separado para a comitiva do Governador Brandão e carros que estavam
na fila desde as três horas da manhã, deixaram de embarcar, porque o
Governador tinha um compromisso na Baixada Maranhense. Então o
ferry foi, exclusivamente, fechado para a embarcação dos carros que
acompanhava a comitiva do Governador. É imoral, é repudiante e eu
fico revoltada ao ver esse tipo de situação. É esse o Maranhão que o
pessoal quer? É esse o Maranhão que não pode parar? Pois realmente o
Maranhão parou. Estagnou, mas eu acredito e eu confio no Maranhão
muito mais feliz. Muito obrigada a todos e, Presidente, muito obrigada
pelo tempo que V. Ex.ª estendeu.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Projeto de Lei nº 330/2022, de autoria do Deputado
Jota Pinto (lê). Solicito à Mesa que encaminhe à Comissão de Justiça
para emitir parecer com brevidade. Projeto de Lei em discussão e
votação, 2º turno, tramitação ordinária: Projeto de Lei nº 576, de autoria
do Deputado Ciro neto (lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor
permaneça como está. À sanção. Projeto de Lei nº 217, de autoria do
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Quem for a favor
permaneça como está. À sanção. Projeto de Lei nº 227, de autoria do
Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de
Lei em discussão e votação em primeiro turno: Projeto de Lei de autoria
da Deputada Daniella (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Vai ao segundo turno. Projeto
de Lei n° 484/2021, de autoria da Deputada Daniella (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Vai ao segundo turno. Projeto de Lei n° 584, de autoria da Deputada
Daniella (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução
em primeiro turno tramitação ordinária. Projeto de Lei Legislativa de
autoria da Deputada Helena Dualibe, que concede o título de cidadão
maranhense ao coronel Sérgio Henrique Lopes Rendeiro com parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão. Em
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votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Vai ao
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa de autoria do Deputado
Rildo Amaral, que concede medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Coronel QOPM Marco Aurélio Lindoso de Brito com
parecer favorável da Comissão e Justiça. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Vai ao segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa de autoria da Deputada Daniella, (lê).
Em discussão. Em votação. Quem for a favor permaneça como está.
Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria da
Deputada Daniella, que concede Título de Cidadão Maranhense ao
Pastor Cleber Moraes Gonçalves, com Parecer favorável da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, relator o Deputado Adriano,
favorável. Em discussão. Em votação. Quem for a favor permaneçam
como está. Vai segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº032,
de autoria da Deputada Daniella (lê). Em discussão. Em votação. Quem
for a favor permaneça como está. Vai a segundo turno. Requerimento
de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja agendada
para o dia 03 de agosto uma sessão solene para entrega da Medalha
de Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Tenente Coronel Francisco
de Souza Pereira e da Medalha de Mérito Legislativo o Sargento Sá,
ao Sargento Evandro Costa Monteiro. Em discussão. Em votação.
Quem for a favor, permaneça como está. Nós solicitamos ao Deputado
Rafael Leitoa que reveja a data com a Mesa, considerando que nessa
data já tem, já passou. Sessão Ordinária Híbrida. Requerimento nº 198,
de autoria do Deputado César Pires, (lê). Em discussão. Em votação.
Quem for a favor, permaneça como está. aprovado. Requerimento, de
autoria da Deputada Helena Duailibe, (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento, de autoria da deputada Dra. Helena Duailibe (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento nº 204/2022, de autoria da
deputada Betel Gomes (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
205/2022, de autoria do deputado Neto Evangelista (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento nº 207/2022, de autoria do deputado César
Pires e Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para a pauta
do dia de amanhã, assim determina a Presidência em relação à Mesa.
Requerimento à deliberação da Mesa; requerimento de autoria da
deputada Mical Damasceno. Solicita que seja submetido o parecer
nº 400/2022 oriundo da Comissão de Constituição Justiça referente
ao projeto 205, que rejeitou a proposta de sua autoria que estabelece
medidas protetivas ao direito dos estudantes no Estado do Maranhão ao
aprendizado da Língua Portuguesa de acordo com a norma culta oficial
e orientações legais de ensino. Como vota a deputada Dra. Cleide?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deferido. O parecer será colocado na Ordem do
Dia de amanhã deputada Mical Damasceno. Requerimento de autoria
do deputado Jota Pinto (lê). Em discussão. Em votação. Quem for a
favor permaneça como está. Aprovado. Requerimento 201, de autoria
do Deputado Neto Evangelista, solicitando que, após ouvida a Mesa,
seja realizada uma audiência pública a ser promovida pela Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, para tratar sobre
Transtorno do Espectro Autista que atinge crianças ludovicenses e para
debater sobre os possíveis abusos que vêm ocorrendo nas escolas de
São Luís. Em discussão e votação. Deferido. Encaminhe-se à Mesa.
A Comissão de Direitos Humanos para agendar a audiência. Ordem
do Dia encerrada. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Democrático, PDT/PL/ PSC. Deputado Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Deputado Vinícius Louro, se Vossa Excelência puder me conceder um
tempo durante os 25 minutos do Bloco, eu lhe agradeço.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Dezessete, deputado, o senhor tem 17. Sete do
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Deputado Vinícius. Bloco Parlamentar Democrático declina.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, o Bloco Parlamentar Democrático não declina, eu só
gostaria de pedir a Vossa Excelência que, dentro do Bloco Parlamentar
Democrático, do qual nós somos líder, e o Wellington do Curso, Vicelíder, que o Deputado Vinícius Louro tenha sete minutos e o Deputado
Welington do Curso, dez.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Registrado. Concedido, Deputado Vinícius Loiro.
Líder do Bloco Parlamentar Democrático, PDT/PL/PSC.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é justamente
para novamente cobrar a estrada tão sonhada que liga o município de
Trizidela do Vale a São Luiz Gonzaga. Deputada Thaiza, é uma estrada
pela qual nós já temos lutado bastante. Eu mesmo, desde a época que fui
vice-prefeito da cidade de Trizidela do Vale, a gente vem cobrando essa
estrada. Todo período eleitoral, é feito o projeto, aprovado o projeto,
licitado o projeto, depois é feita uma licitação da empresa, ganha-se a
licitação a determinada empresa, mas, na hora de colocar na prática a
construção dessa estrada, ela não sai do papel. Eu, desde o meu primeiro
mandato, o primeiro discurso que eu fiz aqui, na tribuna desta Casa, foi
realmente a cobrança dessa estrada, mostrando a importância desses 27
quilômetros que ligam as duas princesas do Mearim, tanto na cidade
de Pedreiras quanto a cidade de Bacabal, diminuindo esse percurso,
essa distância, o que tem importância para a escoação dos produtos
da agropecuária e do agronegócio que fomentam bastante a economia
dessas localidades, dessa região. Como também, depois da construção da
tão sonhada estrada do município de São Raimundo do Doca Bezerra a
Barra do Corda, pode se diminuir também a trafegabilidade da escoação
da soja da região sul do Estado do Maranhão para o Porto do Itaqui, ou
seja, a importância dessa estrada é muito relevante quando se busca
realmente, de várias formas e parâmetros, juntar o útil ao agradável,
tanto na união de localidades como norte e sul do Estado, como também
às regiões, como as princesas do Médio Mearim. E eu aqui falo em
nome até do próprio ex-governador Flávio Dino, que deixou tudo isso
pronto, já arrumado para que possa executar. Mas eu venho agora cobrar
o Governo do Estado do Maranhão que seja responsável e concretize
a construção dessa estrada. É importante que esse Governador que aí
está faça realmente a construção dessa estrada. O povo está sofrendo:
quando no inverno, é o lamaçal, são atoleiros; quando no verão, é a
poaca, é a poeira. Aqui mesmo vários deputados já estiveram presentes
lá visitando essa estrada como o Deputado Wellington do Curso,
outros deputados aqui que faziam parte da Comissão de Obras e
Serviço Público desta Casa, onde eu fui presidente aqui na Assembléia
Legislativa. In loco levamos essa comissão que, naquele momento, já
tinha sido aprovado o projeto daquela estrada. Então eu quero pedir
ao Governo que aí está que realmente faça valer a construção dessa
estrada, que possa beneficiar a população que vem sofrendo bastante de
uma promessa que foi feito e ela tem que ser cumprida. Muito obrigado,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Deputado Wellington do Curso complementar o
tempo do bloco se assim desejar.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, trago aqui à pauta da Assembleia
Legislativa uma luta antiga do professor e deputado Wellington do
Curso. A luta em defesa dos profissionais de saúde, em especial, dos
enfermeiros, enfermeiras, técnicos e auxiliares de enfermagem. Eu
quero fazer referência elogiosa a minha amiga Nazaré, lá da cidade de
Araioses, uma técnica, uma profissional de saúde muito atenciosa, muito
cuidadosa, que ama o que faz, que é apaixonada pelo que faz. E ela tem
lutado e muito para que o Projeto 264 fosse aprovado, o piso salarial
dos enfermeiros. Nazaré, receba o meu apoio, o meu carinho, o meu
respeito e toda a população da cidade de Araioses. Eu quero chamar a
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atenção, Senhor Presidente, da aprovação do projeto e, depois, a sanção
do Presidente da República Jair Messias Bolsonaro. Então, hoje, é uma
realidade, mas não adianta somente aprovar, tem que efetivar, que ter
as garantias... de que o piso salarial... E é por isso que já acionamos o
Governo do Estado e as Prefeitura de São Luís e os 216 municípios
para que possam implantar o piso salarial da enfermagem no Estado
do Maranhão. Enfermeiros, nós estamos nessa luta desde o princípio,
a luta pelo piso nacional de Enfermagem, a luta para que tenhamos
concurso público para Enfermagem, a luta para que vocês tenham
um local de descanso, a luta continua, único deputado estadual que
viajou para Brasília que foi na caravana que tenho acompanhado esse
trabalho desde o princípio, professor e deputado Wellington do Curso,
só não é enfermeiro de profissão, mas é enfermeiro de paixão, respeita
e defende os profissionais de Enfermagem. Que Deus abençoe vocês,
parabéns pela conquista do piso salarial. Senhor Presidente, aproveito o
Tempo do Bloco Parlamentar, do PSC, para, mais uma vez, fazer uma
referência elogiosa ao Presidente do PSC, deputado federal Aluísio
Mendes, um dos deputados federais mais importantes do Brasil, mais
renomados do Brasil e tem esse reconhecimento e orgulho para nós,
maranhenses, e orgulho para o PSC ser o nosso Presidente no Estado
do Maranhão, parabéns, Presidente Aluísio, muito obrigado por ser esse
deputado tão atuante na Câmara Federal, parabéns, Presidente, deputado
federal Aluísio Mendes. Senhor presidente, quero chamar atenção deste
momento de algo tão importante para as nossas vidas, para o Estado
do Maranhão nesse momento, que é a esperança, a esperança de dias
melhores e a população tem depositado essa esperança, no médico
doutor Lahésio Bonfim e a esperança verde, eu sempre soube que a
esperança era verde e hoje eu fui surpreendido com banner ou esperança
vermelha, tentando confundir a população a continuidade do desastre do
outro governo Flávio Dino, da desgraceira, de tudo o que foi ruim que
prejudicou, que atrapalhou, que destruiu o Maranhão, eles estão dizendo
que vão fazer a caminhada da esperança, a esperança vermelha, que
esperança é essa? Esperança da destruição? Só existe uma esperança no
Estado do Maranhão, só existe uma esperança e ela tem sido depositada
no médico, Dr. Lahésio Bonfim, candidato ao Governo do Estado, pelo
PSC. E nós ouvimos da população, o Maranhão tem jeito, sim. E é
por isso, que nós temos feito caminhadas, percorrendo o Maranhão,
ouvindo a população e levando a palavra de esperança, levando a
esperança, a esperança de verdade para a população do nosso Estado.
E é por isso, que todos os dias aqui na tribuna desta Casa, eu defendo
médico, defende o Dr. Lahésio Bonfim, defendo a sua candidatura ao
governo do Estado. O único Deputado Estadual do Dr. Lahésio Bonfim,
a voz do Dr. Lahésio Bonfim, na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Deputado Estadual Wellington do Curso, Governador
do Estado, Dr. Lahésio Bonfim, e a nossa luta, todos os dias, que nós
acreditamos e lutamos por um Maranhão melhor, e eu creio, eu tenho
certeza que, a partir de 1º de janeiro de 2023, o Maranhão terá uma
nova administração, de um Governador que será sensível, preocupado,
competente e que vai solucionar os problemas que nós temos no Estado
do Maranhão. E é por isso, que o Professor e Deputado Wellington do
Curso, apoia, percorre o Maranhão em defesa do nome do Dr. Lahésio
Bonfim, e, orgulhosamente, sou o único Deputado Estadual do Dr.
Lahesio Bonfim. Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o
Estado do Maranhão e sobre a sua população.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Eu gostaria de chamar o Deputado Wellington do
Curso para que pudesse assumir a presidência enquanto eu falasse em
nome da Liderança do Bloco.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, pelo Tempo da
Liderança do Bloco Parlamentar Democrático PSC/PL/PDT, Deputado
Vinícius Louro, que é o líder do nosso bloco.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia e funcionários
deste Poder. Senhor Presidente, eu vou aproveitar a oportunidade, já
que eu estive acompanhando as sessões por videoconferência, então,
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após a maior convenção já vista no Estado do Maranhão, não tive essa
oportunidade de chegar a falar na tribuna da Assembleia Legislativa.
Eu, primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade
de participar dessa convenção, a Convenção do W12, a Convenção
do Weverton Rocha governador. A convenção da união dos partidos
democráticos do Estado do Maranhão. A convenção partidária que traz
realmente, Deputado Wellington do Curso, a esperança de um trabalho
de todo o Estado que nós precisamos. Segundo, eu quero aqui agradecer
e parabenizar a todas as pessoas de todo o Estado do Maranhão que se
fizeram presentes. Sem a presença dessas pessoas, não seria possível
a realização desse grande evento e, diga-se de passagem, no Estádio
Nhozinho Santos proporcionando aquela magnífica festa com mais de
40 mil pessoas. Agradecer e parabenizar também a todas as comitivas,
a todas as lideranças, vereadores, presidentes de associações, de
sindicatos, vice-prefeitos, prefeitos, deputados estaduais, federais,
senadores que realmente fizeram essa mobilização popular para que
essas pessoas pudessem estar ali prestigiando esse grande evento.
Quero aqui também parabenizar e agradecer a todo o apoio desse grande
homem, dessa pessoa positiva, dessa pessoa de palavra, de coragem,
perseverante, que é o meu presidente, do meu partido, do PL, Deputado
Federal Josimar do Maranhãozinho. Josimar tem mostrado, no Estado
do Maranhão, o seu compromisso, tem mostrado a sua competência,
o seu trabalho. Um homem que acorda cedo e dorme tarde, sempre
visando a melhor qualidade de vida das pessoas, trabalhando em prol
do cidadão, e não é à toa que foi o deputado federal mais bem votado da
história do Maranhão. E, Deputado Wellington do Curso, aguarde que
nós teremos surpresas neste Estado do Maranhão. Deputado Wellington
do Curso, aguarde que novamente o PL vai bater o tabu, vai novamente
fazer história, porque eu tenho certeza de que o PL vai ter ali um casal
de deputados mais bem votados do Estado do Maranhão, que são o
Deputado Josimar de Maranhãozinho e a candidata à deputada federal,
a Senhora Detinha, que já foi a deputada mais bem votado do Estado
do Maranhão. Eu quero aqui falar agora em nome do nosso próximo
governador, o Weverton Rocha. É um senador que mudou a história
dos eleitos a senadores no Estado do Maranhão. Antigamente, não se
olhava senador nas cidades, nos bairros, nas comunidades, nas feiras. E
Weverton Rocha tem mudado essa realidade. Eu vejo Weverton como um
jovem com vontade de trabalhar, com o compromisso, com capacidade
de alavancar o Estado do Maranhão, melhorando a qualidade de vida
das pessoas. Eu tenho ele como uma pessoa sensata, uma pessoa que
tem compromisso e, acima de tudo, Deputado Wellington do Curso, um
senador que vem aí com conhecimento de causa. Nós temos que ter um
representante ali como Governo, não porque nós temos que ter a pena
e eleger esse cidadão, mas, sim, uma pessoa que possa gerir, comandar
e fazer com que a máquina pública realmente funcione para trazer
qualidade de vida às pessoas. Nós precisamos, no estado do Maranhão,
de uma qualidade de vida para essas pessoas, as pessoas que realmente
precisam, os menos favorecidos, que a escola do Estado funcione, que
a saúde do Estado funcione e, principalmente, que gere oportunidades
de empregos para que essas pessoas possam botar o alimento nas suas
mesas dentro de casa. E isso a gente vê na pessoa do Weverton Rocha.
A gente acompanha o seu trabalho todo dia. Só para concluir, Senhor
Presidente. Todo dia, Weverton Rocha traz postagens de esperança,
traz postagens do seu trabalho, do seu compromisso, traz postagem da
sua parceria com a população, do seu apreço pela população, o carinho
pelo povo, porque nós temos que ter um representante que não tenha
medo e distanciamento popular. Nós temos que ter um representante,
Deputado Wellington do Curso, que goste do povo, tenha o cheiro
do povo e justamente trabalhe em prol dessa população. E é o que eu
vejo no senador próximo governador Weverton Rocha. Fico satisfeito,
fico honrado, fico realmente feliz em fazer parte também desse grupo
político junto com a família PL, que nós sabemos essa grande escolha
que o PL fez nessa união, nessa junção, até mesmo indicando o nosso
próximo vice-governador, que é o deputado estadual Hélio Soares,
homem de vários mandatos, de vasta experiência para somar ali numa
administração junto com o Weverton Rocha.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
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WELLINGTON DO CURSO - Mais um minuto para o Deputado
Vinícius Louro, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – E, Weverton, eu
tenho certeza que V. Exa. irá ser o melhor governador que o Maranhão
já viu, porque sei do seu compromisso, sei da sua capacidade e muito
mais da sua competência para gerir esse Estado. Meu muito obrigado,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Finalizando o Tempo dos Partidos ou
Blocos.
V – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Não há mais oradores inscritos. Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Sexagésima Sétima 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. 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. No tempo destinado
ao Pequeno Expediente, pronunciaram-se o Deputado Duarte Júnior e
o Deputado Wellington do Curso. Em seguida, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia quórum regimental
para apreciar a matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão ordinária. No primeiro horário do Grande Expediente, não houve oradores
inscritos, assim como no tempo destinado aos Partidos ou Blocos e no
Expediente Final. 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.
Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício
Deputado Duarte Júnior
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Jota Pinto
Segundo Secretário, em exercício.
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ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 027/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO e CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado
o presente contrato por mais 12 (doze) meses, com início em 18 de julho
de 2022 e término em 17 de julho de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA
- DO REAJUSTE: O valor total do Contrato para fins desta prorrogação permanecerá estimado em R$ 1.356.768,00 (um milhão, trezentos
e cinquenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa;
Natureza de Despesa: 33.90.39.79 – Serviço de Apoio Administrativo,
Técnico e Operacional; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação:
000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção);
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro 0101000000. NOTA DE EMPENHO: Para fazer face às despesas inerentes a este Aditivo, durante o corrente exercício financeiro, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho nº 2022NE001433,
datada em 01 de julho de 2022, no valor de R$ 614.314,40 (seiscentos
e quatorze mil, trezentos e quatorze reais e quarenta centavos). BASE
LEGAL: art. 57, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº
0601/2022-AL. DATA DA ASSINATURA: 18/07/2022. ASSINATURA: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão e CONTRATADA - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE, CNPJ nº 61.600.839/0001-55. São
Luís–MA, 10 de agosto de 2022.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário
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P O R T A R I A Nº 1060/2022
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Memorando nº 216/22-GMI.,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JOSEPH FERREIRA DAMASCENO, matrícula nº 1635218 e MARCELO DOS SANTOS JINKINGS, matrícula nº 1411735, ambos lotados no Gabinete Militar, para
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato
de Prestação de Serviços nº 038/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a Empresa NET FAST LTDA, cujo
objeto versa sobre locação de veículos, no regime de mensalidade, sem
condutor e quilometragem livre, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09 de agosto de
2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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