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INDICAÇÃO Nº 3460/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Bacurituba - Letícia de 
Siba, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3461/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Balsas – Dr. Erik, solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Programa 
de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3462/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Barão de Grajaú, – Clau-
dimê  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-

tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
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presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3463/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Barra do Corda - Rigo 
Teles  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-

fesa das mulheres
III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 

à violência;
IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 

à violência feminina;
V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3464/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Barreirinhas- Dr. Amíl-
car,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.
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Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-

vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3465/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Bela Vista do Maranhão 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
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Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3466/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Belágua - Herlon Costa 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3467/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Benedito Leite - Ramon 
Barros solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3468/2021

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Bequimão – João Mar-
tins solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
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XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3469/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Bernardo do Mearim so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-

lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3470/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Boa Vista do Gurupi - Dil-
cilene Oliveira solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3471/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Bom Jesus das Selvas – 
Fernando Coelho solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
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VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3472 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Bom Lugar, Marlene Mi-
randa, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3473/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Brejo – Zé Farias solici-
tando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Programa 
de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 

de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3474/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Brejo de Areia – Chico 
Eduardo solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;
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V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3475/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Buriti Bravo - Luciana 
Leocadio solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a cria-
ção do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mu-
lher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3476/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Buriticupu – João Car-
los,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3477/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Buritirana – Tony Bran-
dão,  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres
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III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 

à violência;
IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 

à violência feminina;
V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3478/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Coelho Neto – Bruno 
Silva solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-

vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3479/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Caxias - Fabio Gentil so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3480/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Centro do Guilherme – Zé 
de Dário solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
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mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3481/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Central do Maranhão - 
Fechinha solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a cria-
ção do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mu-
lher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-

vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3482/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Chapadinha – Belezinha 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
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des do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3483/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Centro Novo do Mara-
nhão – Júnior Garimpeiro,  solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.
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Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 

à Violência contra a Mulher:
I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 

mulheres vítimas de violência;
II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-

fesa das mulheres
III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 

à violência;
IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 

à violência feminina;
V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3484/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Codó – Dr. Zé Francis-
co solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 

análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3485/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Cururupu – Aldo Lopes 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;

XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3486/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Conceição do Lago-Açu – 
Alexandre Lavepel solicitando que aprecie a possibilidade de implan-
tar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra 
a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3487/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Colinas – Valmira Miran-
da solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3488/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Cedral – Fernando Cuba 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3489/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Coroatá – Luis da Amove-
lar Filho solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
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contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3490/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Carolina – Dr. Erivelton 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

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

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

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 

sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3491/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Cidelândia – Fernando 
Teixeira solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3492/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Cândido Mendes – Faci-
nho solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3493/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Campestre do Maranhão 
– Fernando Bermuda solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

violência.
O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3494/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Capinzal do Norte – 
André Portela  solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3495 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Carutapera, Dr. Airton, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3496/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Cajapió – Dr. Marcone so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

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

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

violência.
O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3497/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Cachoeira Grande – 
Cesar Castro solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3498/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Davinópolis – Raimun-
do Coquinho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                SEGUNDA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2021 29
ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3499/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Dom Pedro – Galego 
Mota , solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 

um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Programa de Educação e Combate à 
Violência contra a Mulher e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3500/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Feira Nova do Maranhão 
– Luiza Coutinho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3501/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Duque Bacelar – Flávio 
Furtado, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3502/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Fortuna – Sebastião soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

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

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

violência.
O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3503/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Fortaleza dos Nogueiras 
– Natanzinho solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3504/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Formosa da Serra Negra 
– Cirineu Costa, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3505/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Fernando Falcão – Rai-
munda do Josemar, solicitando que aprecie a possibilidade de implan-
tar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra 
a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

violência.
O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3506 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio 
Dino; e ao Excelentíssimo Chefe da Casa Civil, Senhor Marcelo Ta-
vares, solicitando que o Estado do Maranhão eleve o teto para o 
valor de 140 mil reais a isenção de IPI e ICMS  em automóveis para 
Pessoas com deficiência, igualando a medida provisória 1.034/21 
aprovada recentemente na Câmara Federal.

Aprovada recentemente na Câmara Federal a medida Provisória 
que prevê o aumento do teto de isenção de IPI para automóveis no valor 
de 70 mil reais para o valor de 140 mil reais. A devida indicação tem 
como objetivo de assegurar os direitos da população Maranhense.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 20 DE JULHO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3507 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Governador Luís Rocha, 
Zezão, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-

vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3508/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Gonçalves Dias -Toinho 
Patioba solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                SEGUNDA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2021 35
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 

Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3509 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Governador Archer, Pro-
fessora Leide, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;
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II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-

fesa das mulheres
III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 

à violência;
IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 

à violência feminina;
V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3510/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Governador Eugênio Bar-
ros – Chiquinho do Banco solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

ventivas de proteção a mulher.
Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-

vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3511/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Guimarães – Osvaldo Go-
mes, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
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Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3512/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Governador Nunes Frei-
re - Josimar da Serraria  solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.
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Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 

à Violência contra a Mulher:
I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 

mulheres vítimas de violência;
II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-

fesa das mulheres
III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 

à violência;
IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 

à violência feminina;
V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3513/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Graça Aranha – Bira  so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 

análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3514/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Grajaú - Mercial Arru-
da solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;

XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3515/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Icatu – Walace, solicitando 
que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Programa de 
Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes do 
anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3516/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Gonçalves Dias -Toinho 
Patioba solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-

frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3517/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Governador Edison Lo-
bão – Professor Geraldo Braga solicitando que aprecie a possibili-
dade de implantar a criação do Programa de Educação e Combate à 
Violência contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;

XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3518/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Godofredo Viana – Shir-
ley Viana Mota solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3519/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Esperantinópolis – Aluisi-
nho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3520/2021

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(a) Prefeito(a) de Estreito – Leo Cunha, so-
licitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3521/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Humberto de Campos - 
Luis Fernando , solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3522/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Imperatriz - Assis Ramos, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3523/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                SEGUNDA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2021 45
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Igarapé Grande – Erlanio 
Xavier, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3524 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Governador Newton 
Bello, Roberto do Posto, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3525/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Itinga do Maranhão,  Lú-
cio, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3526/2021

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(a) Prefeito(a) de Igarapé Grande – Erlanio 
Xavier, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3527 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Itaipava do Grajaú, 
Júnior do Posto, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3528 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Igarapé do Meio, Almei-
da, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3529/2021

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(a) Prefeito(a) de Itapecuru Mirim – Coro-
ba, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3530/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Jenipapo dos Vieiras 
- Arnobio do Carro Velho, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3531/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Jatobá - Robertinho, soli-
citando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes 
do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-

frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3532/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de João Lisboa – Vilson Soa-
res, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;

XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3533/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Junco do Maranhão 
– Antonio Filho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3534/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3535/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor 
Roberth Cleydson Martins Coelho, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3536/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Loreto – Germano Coe-
lho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3537/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Lagoa Grande do Mara-
nhão – Neres Policarpo, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-

frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3538/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
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do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Lajeado Novo - Ana 
Léa, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;

XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3539/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Lima Campos – Dirce do 
Jailson, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
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lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3540/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Luís Domingues – Gil-
berto Braga, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-

frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3541/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Lago dos Rodrigues – Val-
demar da Serraria, solicitando que aprecie a possibilidade de implan-
tar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra 
a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;

XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3542/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Lago Verde - Alex Almei-
da, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3543/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Junco do Maranhão 
– Antonio Filho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3544 /2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Lago do Junco, Edina 
Fontes, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3545/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Lagoa do Mato – Dr. Ale-
zandre Duarte, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
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lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3546 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor Jef-
ferson Portela, Secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), no 
sentido de que adotem providências para garantir com a maior brevida-
de possível, a instalação de um Núcleo da Patrulha Maria da Penha 
na cidade de Tutóia/MA.

Tutóia, localizada no Delta do Parnaíba ou microregião do Baixo 
Parnaíba  é uma cidade em franca expansão, tanto por seu comércio, 
mas principalmente por seu imenso potencial turístico e pesqueiro. 
Com pouco mais de 60 mil habitantes, sua maioria de mulheres, com 
indíce de desenvolvimento humano de 0,561 (IBGE/2010).

No entanto, parte da população feminina do município, tem so-
frido com o aumento da violência, agravada consubstancialmente pelo 
advento da pandemia do novo Covid-19. Essas mulheres, vítimas de 
violência, estão desamparadas, não tendo a quem recorrer quando estas 
são submetidas à violência de toda sorte, principalmente a violência 
doméstica.

Tal indicação foi provocada pelo grupo de mulheres tutoenses 
atraves do Vereador da cidade de Tutóia Fernando Amaral.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certe-
za de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado 

do Maranhão e o Secretário de Estado da Segurança Pública, acolham 
a presente Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a 
instalação com a maior brevidade possível do pedido acima especi-
ficado, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”,São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 3547 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor Jef-
ferson Portela, Secretário de Estado de Segurança Pública (SSP), no 
sentido de que adotem providências para garantir com a maior brevida-
de possível, a instalação de um Núcleo da Patrulha Maria da Penha 
na cidade de Coelho Neto/MA.

Coelho Neto, localizada no Leste Maranhense é uma cidade em 
franco desenvolvimento, principalmente por conta de seu comercio pul-
jante. Com pouco mais de 50 mil habitantes, sua maioria de mulheres, 
Coelho Neto possui um baixo indíce de desenvolvimento humano da 
ordem de 0,588 (IBGE/2010).

No entanto, parte da população feminina do município, tem so-
frido com o aumento da violência, agravada consubstancialmente pelo 
advento da pandemia do novo Covid-19. Essas mulheres, vítimas de 
violência, estão desamparadas, não tendo a quem recorrer quando estas 
são submetidas à violência de toda sorte, principalmente a violência 
doméstica.

Tal indicação foi provocada pelo Coletivo de Mulheres Politize 
da cidade de Coelho Neto/MA.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certe-
za de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado 
do Maranhão e o Secretário de Estado da Segurança Pública, acolham 
a presente Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a 
instalação com a maior brevidade possível do pedido acima especi-
ficado, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 3548 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor Fe-
lipe Costa Camarão, Secretário de Estado da Educação (SEDUC), no 
sentido de que adotem providências para aquisição de 01 (um) ÔNI-
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BUS ESCOLAR que servirá à comunidade estudantil da cidade de 
Açailândia/MA. 

Tal solicitação se faz necessária devido ao alto déficit na relação 
transporte escolar/Alunos existente naquela cidade.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Estado da Educação, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior doação do objeto acima especificado ao município de Açai-
lândia, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 3549 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor Fe-
lipe Costa Camarão, Secretário de Estado da Educação (SEDUC), no 
sentido de que adotem providências para determinar a retomada das 
obras da Escola Digna do Povoado Canaã, localizada no Assenta-
mento João do Vale Verde na cidade de São Roberto/MA.

A obra vem sendo esperada com bastante ansiedade por parte de 
toda a população local, sobretudo das crianças que ainda precisam se 
deslocar por quilometros até a escola mais próxima.

O pleito é uma solicitação da Secretaria Municipal de Educação 
da cidade de São Roberto/MA.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Estado da Educação, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior doação do objeto acima especificado ao município de Nina 
Rodrigues, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta 
Casa Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 3550 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor Fe-
lipe Costa Camarão, Secretário de Estado da Educação (SEDUC), no 
sentido de que adotem providências para determinar a Construção 
de uma Escola Digna de 04 salas no Povoado Juçaral das Varas, na 
cidade de Barreirinhas/MA.

O pleito é uma solicitação dos moradores do Povoado de Juçaral 
das Varas.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Estado da Educação, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a contrução da 
referida escola no município de Barreirinhas, solicitando antes de tudo 
o amplo apoio dos pares desta Casa Legislativa para a aprovação da 
referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 3551 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Secretário 
de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Marcio Honnaiser, no 
sentido de viabilizar a implantação de um Restaurante Popular, na 
cidade de Coelho Neto/MA. 

Coelho Neto, localizada no Leste Maranhense é uma cidade em 
franco desenvolvimento, com pouco mais de 50 mil habitantes. Grande 
parte da população trabalha no comércio e na prestação de serviços, 
motivo pelo qual a implantação de um Restaurante Popular se faz estri-
tamente necessário.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, aco-
lham a presente Indicação, empregando os meios legais pertinentes para 
a instalação com a maior brevidade possível do pedido acima espe-
cificado, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 3552 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor 
Jefferson Muller Portela, Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca (SSP), no sentido de que adotem providências para garantir com a 
maior brevidade possível, a instalação de um Destacamento de Polícia 
Militar, com soldados e viatura no Povoado Trizidela em Monção/
MA. 

O Povoado Trizidela em Monção, fica localizado às margens do 
Rio Pindaré em frente à cidade de Pindaré-Mirim e tem crescido muito 
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com o passar dos anos em número de habitantes.

O crescimento populacional do Povoado é proporcional ao cres-
cimento da criminalidade no local. Sempre que acontece algum fato 
criminoso, a população solicita apoio de policiais do 7º Batalhao da 
Polícia Militar (BPM), localizado na cidade vizinha, tendo o Rio Pinda-
ré como barreira entre as localidades. Apesar de toda a boa vontade do 
Comando e dos policiais do 7ºBPM, tal barreira natural, impossibilita 
que os casos e ocorrências tenham uma rápida resposta pelo poder pú-
blico e muitos crimes ficam sem sequer serem notificados, registrados 
ou investigados.

Tal indicação foi provocada pela Vereadora da cidade de Mon-
ção Sônia Jansem, que sensível aos apelos dos moradores do Povoado 
Trizidela, encaminhou o pleito a esta Casa Legislativa através de nosso 
gabinete.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certe-
za de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado 
do Maranhão e o Secretário de Estado da Segurança Pública, acolham 
a presente Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a 
instalação com a maior brevidade possível do pedido acima especi-
ficado, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 3553/2021

Senhor Presidente,

Na forma do 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 FLÁVIO DINO E AO  SECRETÁRIO 
DE SAÚDE DO MARANHÃO, CARLOS LULA, solicitando que 
adotem providências a fim de cumprir a decisão judicial proferida no 
Processo n° 0801258-58.2020.8.10.0001 e, assim, garantir o TRATA-
MENTO CIRÚRGICO DO USUÁRIO DENILSON CARLOS DE 
DEUS DOS ANJOS, MARANHENSE ACOMETIDO POR LIN-
FEDEMA.

O Ministério Público ajuizou ação de obrigação de fazer com pe-
dido de tutela de urgência para garantir que o Estado do Maranhão dis-
ponibilize o tratamento cirúrgico do usuário Denilson Carlos de Deus 
dos Anjos. A decisão judicial foi prolatada em março de 2021, mas até o 
presente momento o Estado apenas recorreu para se omitir da obrigação 
de efetivar o direito à saúde.

Levando-se em consideração que a saúde é um dever do Esta-
do, solicita-se que sejam adotadas as devidas providências para que o 
maranhense Denilson tenha acesso a uma vida digna e sem limitações.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de julho de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3554 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 

de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente à Sua Excelência o Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino e a Presidente do PROCON Maranhão e VIVA, a Senhora Karen 
Barros, solicitando-lhes a Implantação de uma Unidade do Viva Ci-
dadão no município de Vitoria do Mearim - MA.

A implantação da Unidade do Viva Cidadão no município terá 
como finalidade ampliar e garantir ainda mais os direitos fundamentais 
da população.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 21 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 3555 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado do Maranhão, Flavio Dino e ao Secretário de 
Segurança Pública do Maranhão, Senhor Jefferson Miler Portela e 
Silva, solicitando a adoção de providências no sentido de reforçar a se-
gurança pública disponibilizando viaturas no município de Bela Vista, 
interior do Estado do Maranhão.  

A presente solicitação justifica-se pela dificuldade hora enfrenta-
da pelo efetivo policial, ronda tem sido feita por veículos cedidos pela 
prefeitura do município, com a nova viatura teremos uma maior quali-
dade no patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de 
insegurança sentida pela população. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 21 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 3556 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado do Maranhão, Flavio Dino e ao Secretário de 
Segurança Pública do Maranhão, Senhor Jefferson Miler Portela 
e Silva, solicitando, a destinação de uma viatura para o Município de 
Capinzal do Norte - Ma.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar os 
moradores dessa importante cidade maranhense, com a nova aquisição 
da viatura teremos uma maior qualidade no patrulhamento.

Na qualidade de representante do município de Capinzal do 
Norte - MA no Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, 
atenção especial à nossa propositura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 21 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3557 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminha-
do Ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Senhor Flávio Dino; ao 
Secretário de Segurança Pública do Estado – SSP, o Senhor Jeferson 
Portela, solicitando a destinação de 01 (uma) viatura policial para re-
forço das atividades policiais no Município Vitória do Mearim-MA.

Tal indicação tem como finalidade dar agilidade ao policiamento 
do Município, com maior qualidade, fortalecendo a eficiência da segu-
rança pública. Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 21 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 3558 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e 
ao Secretário de Desenvolvimento Social (SEDES), Sr. Márcio Ho-
naiser, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a entrega de 
sistema de abastecimento de água incluindo poço artesiano ao municí-
pio de Governador Edson Lobão – MA, para a Vila Pará, no Bananal. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 21 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 3559 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Jeffer-
son Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitan-
do a disponibilização de viatura policial ao município de Humberto de 
Campos, de modo a reforçar o policiamento da região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 21 de julho de 2021 - 
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3560/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3561/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3562/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando que excep-
cione de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as 
pessoas que não tenham adquirido imunização após as duas doses de 
vacina contra a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, 
para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3563/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3564/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 Brejão, Se-
nhor Ronei Ferreira Alencar, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3565/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3566/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 Emer-
son Lívio Soares Pinto, solicitando que excepcione de retorno ao tra-
balho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham 
adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3567/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor 
Antônio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3568/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3569/2021

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 encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3570/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor 
Alexandre Magno Pereira Gomes, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3571/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3572/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Se-
nhor Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3573/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3574/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 Mara-
nhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando que 
excepcione de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública 
as pessoas que não tenham adquirido imunização após as duas doses de 
vacina contra a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, 
para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3575/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, 
Senhor Ivo Rezende Aragão, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3576/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3577/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Se-
nhor Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3578/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 Raimundo das Mangabei-
ras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando que excep-
cione de retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as 
pessoas que não tenham adquirido imunização após as duas doses de 
vacina contra a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, 
para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3579/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3580/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora 
Danielly Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3581/2021

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 encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando que excepcione de retorno 
ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não 
tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a 
COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3582/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Satubinha, Senhor Orlando 
Pires Franklin, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3583/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3584/2021

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor Bar-
tolomeu Gomes Alves, solicitando que excepcione de retorno ao traba-
lho presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham ad-
quirido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, 
desde que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3585/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, solicitando que excepcione de retorno ao 
trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não te-
nham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a CO-
VID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de com-
provação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3586/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio Bor-
ba Lima, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presencial 
na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido imu-
nização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde que 
apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3587/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Sebastia-
na Veloso da Silva, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3588/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor Deib-
son Pereira Freitas, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3589/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar 
Alves Ricardo, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho pre-
sencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3590/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando Por-

tela Teles Pessoa, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3591/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti solicitando que excepcione de retorno ao trabalho presen-
cial na Administração Pública as pessoas que não tenham adquirido 
imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, desde 
que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3592/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3593/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo No-
nato Abraão Baquil, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 



  68       SEGUNDA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2021                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 68
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3594/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Clemil-
ton Barros Araújo, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3595/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando que excepcione de retorno ao 
trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que não te-
nham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra a CO-
VID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de com-
provação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3596/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 

presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3597/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe 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 Vila Nova dos Martírios, Se-
nhor Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando que excepcione de 
retorno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3598/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor 
Raimundo Nonato Everton Silva, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3599/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna 
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Martins Bringel Rezende Alves, solicitando que excepcione de re-
torno ao trabalho presencial na Administração Pública as pessoas que 
não tenham adquirido imunização após as duas doses de vacina contra 
a COVID-19, desde que apresentado exame laboratorial, para fins de 
comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3600/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Nonato 
Carvalho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a cria-
ção do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mu-
lher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-

lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.
Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 

à Violência contra a Mulher:
I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 

mulheres vítimas de violência;
II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-

fesa das mulheres
III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 

à violência;
IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 

à violência feminina;
V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3601/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Ruzinaldo Gui-
maraes De Melo, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3602/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Lindomar 
Lima De Araujo, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;
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X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3603/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Maria Deusa 
Lima Almeida, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-

lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

 
INDICAÇÃO Nº 3604/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mata Roma, Besaliel Frei-
tas Albuquerque, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-



  72       SEGUNDA-FEIRA, 26 DE JULHO DE 2021                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 72
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3605/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matinha, Linielda Nunes 
Cunha, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
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seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3606/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando que excepcione de retorno ao trabalho 
presencial na Administração Pública as pessoas que não tenham adqui-
rido imunização após as duas doses de vacina contra a COVID-19, des-
de que apresentado exame laboratorial, para fins de comprovação. 

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

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3607/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões, Ferdinando 
Araujo Coutinho, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 3608/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Matões do Norte, Solimar 
Alves De Oliveira, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

  
INDICAÇÃO Nº 3609/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Milagres do Maranhão, 
José Augusto, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

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

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

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

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

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 3610/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirador, Maria Domin-
gas Gomes Cabral, solicitando que aprecie a possibilidade de implan-
tar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra 
a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

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

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 

de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3611/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Miranda do Norte, Ange-
lica Maria Sousa Bonfim, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3612/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Mirinzal, Amaury Santos 
Almeida, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a cria-
ção do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mu-
lher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 

de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

 
INDICAÇÃO Nº 3613/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Monção, Claudia Silva, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 

violência.
O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-

ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3614/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Montes Altos, Domingos 
França, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3615/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Morros, MILTON JOSE 
SOUSA SANTOS, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

  NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3616/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olho d’Água das Cunhãs, 
Glauber Azevedo, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3617/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Olinda Nova do Mara-
nhão, Conceição De Maria Cutrim Campos, solicitando que aprecie 
a possibilidade de implantar a criação do Programa de Educação e 
Combate à Violência contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em 
anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3618/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paço do Lumiar, Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3619/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Palmeirândia, Edilson 
da Alvorada, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 

um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 

de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3620/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paraibano, Vanessa Fur-
tado, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3621/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Parnarama, Raimundo 
Silveira, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3622/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Passagem Franca, Marlon 
Torres, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 

violência.
O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-

ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3623/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pastos Bons, Enoque 
Mota, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3624/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulino Neves, Raimun-
dinho Lidio, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3625/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Paulo Ramos, Adailson 
Machado, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a cria-
ção do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mu-
lher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3626/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedreiras, Vanessa Maia, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3627/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pedro do Rosário, Domin-
gos Erinaldo Sousa Serra, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3628/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Penalva, RONILDO 
CAMPOS SILVA, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar 
a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3629/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peri Mirim, Heliezer De 
Jesus Soares, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3630/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Peritoró, Josue Pinho Da 
Silva Junior, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3631/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pindaré-Mirim, Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 

de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3632/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pinheiro, Luciano Gené-
sio, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do 
Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos 
moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3633/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pio XII, AURELIO PE-
REIRA DE SOUSA, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3634/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Pirapemas, Fernando 
Cutrim, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 

de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3635/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Poção de Pedras, Fran-
cisco Pinheiro, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

  NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3636/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Zé Doca, Josinha Cunha, 
solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação do Pro-
grama de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, nos mol-
des do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3637/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Franco, Deoclides 
Macedo, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3638/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Porto Rico do Maranhão, 
Aldene Nogueira Passinho, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3639/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Dutra, Rai-
mundo da Audiolar, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3640/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Juscelino, Dr. 
Pedro Ramos, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3641/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Médici, Janil-
son Dos Santos Coelho, solicitando que aprecie a possibilidade de im-
plantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3642/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Sarney, Vale-
ria Moreira Castro, solicitando que aprecie a possibilidade de implan-
tar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra 
a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

  
INDICAÇÃO Nº 3643/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Presidente Vargas, Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando que aprecie a possibilidade de 
implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 

violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 
à violência feminina;

V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-
tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
lando diversos serviços e programas;

VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 
tomar decisões;

VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 
de se reintegrar socialmente;

IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 
seu corpo;

X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;
Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-

tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3644/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Primeira Cruz, Ronilson 
Araujo Silva, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a 
criação do Programa de Educação e Combate à Violência contra a 
Mulher, nos moldes do anteprojeto em anexo.

A presente indicação tem a finalidade de sugerir ao município um 
anteprojeto de Lei que dispõe sobre a criação do Programa de Educa-
ção e Combate à Violência contra a Mulher.

Devida a grande preocupação com o crescimento de denúncias 
de violência contra mulher, e a ineficiência dos dispositivos já exis-
tentes no combate a esta, mostrou-se de suma importância a criação de 
um projeto que tenha como objetivo e educação da população sobre a 
violência contra mulher bem como, o amparo das vítimas desse tipo de 
violência.

O fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situa-
ção de violência é muito importante para o desenvolvimento de uma 
sociedade mais justa e fraterna. Nessa caminhada, os profissionais de 
segurança desempenham um papel de extrema relevância para o de-
senvolvimento de políticas que garantam o a construção da autonomia 
das mulheres, bem como para a responsabilização dos agressores e a 
assistência qualificada às mulheres em situação de violência.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas públi-
cas estaduais, bem como ações de outros setores da sociedade, no en-
frentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização e 
análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude 
da violência vivenciada pelas mulheres em todo nosso estado.

A política de apoio e defesa da mulher vítima de violência, moti-
vo pelo qual estou sugerindo aos municípios a adoção de medidas pre-
ventivas de proteção a mulher.

Desta forma, espero contar com o apoio dos chefes dos executi-
vos municipais na implantação de uma política em defesa da mulher.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI               /2021

Dispõe sobre a criação do Progra-
ma de Educação e Combate à Violência 
contra a Mulher e dá outras providên-
cias.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Educação e Combate à Vio-
lência contra a Mulher para atendimento das mulheres vítimas de vio-
lência, a ser coordenado pela Secretaria de Saúde do Município.

Parágrafo único– Compete ao Programa de Educação e Combate 
à Violência contra a Mulher:

I - o desenvolvimento de recursos humanos para atendimento das 
mulheres vítimas de violência;

II -  divulgação na mídia das medidas de conscientização em de-
fesa das mulheres

III - a capacitação das mulheres e autodeterminação para reagir 
à violência;

IV - a distribuição de materiais de apoio à mulher e de combate 

à violência feminina;
V - manter grupos de reflexão para mulheres que pediram à jus-

tiça para revogar medida protetiva concedida contra seus agressores;
VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-

lando diversos serviços e programas;
VII - fortalecer a autoestima das mulheres e sua capacidade para 

tomar decisões;
VIII - oferecer as mulheres vítimas de violência, a oportunidade 

de se reintegrar socialmente;
IX - valorizar a condição feminina e a conscientização sobre o 

seu corpo;
X - propiciar o aumento da autoestima das mulheres;
XI - garantir assistência à saúde integral para as mulheres;

Art. 2º As mulheres vítimas de violência terão direito a frequen-
tar os estabelecimentos credenciados, indicados especialmente para 
este programa.

Art. 3º - O Poder Executivo incluirá no Orçamento Anual do 
Município os recursos financeiros para garantir o funcionamento do 
presente Programa.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

P O R T A R I A   Nº 493/2021

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 147/2021-GMI.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores JOSEPH FERREIRA 
DAMASCENO, matrícula nº 1635218 e GARDENE DO 
NASCIMENTO HONÓRIO DE CARVALHO, matrícula nº 1639251, 
ambos lotados no  Gabinete Militar, para atuarem, respectivamente, 
como Fiscal e Fiscal Substituto, do Contrato referente ao processo nº 
0551/2021-AL., que versa sobre a aquisição de 15(quinze) colchões 
para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão - ALEMA, 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, 16 de 
julho de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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