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PROJETO DE LEI Nº 377 / 2021

Estabelece diretrizes sobre a regu-
lamentação de atividades off-road, reco-
nhecendo-o como esporte de aventura e de 
importante valor cultural e turístico para o 
Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica regulamentada, por meio desta Lei, a atividade au-
tomobilística off-road, seja esportiva e/ou de lazer, no Estado do Ma-
ranhão, a qual deverá ser aplicada em consonância com o Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997), com as 
resoluções do CONTRAN e, no que couber, às normas técnicas da As-
sociação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, relativas ao turismo 
fora de estrada em veículos.

Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se como atividade off-road 
aquela estabelecida no art. 1º desta Lei, que pode ser realizada em lo-
cais não pavimentados e de difícil acesso, fora de estradas e rodovias, 
por intermédio de utilização de veículos adaptáveis ao solo e terreno, 
incluindo-se veículos 4x4, buggys, motocicletas, quadriciclos, UTV 
(veículo utilitário multitarefas), ATV (veículo todo-o-terreno) e equi-
pamentos congêneres. 

Art. 3º Fica reconhecida, ainda, a atividade de off-road como es-
porte de aventura de importante valor cultural e turístico para o Estado 
do Maranhão. 

Parágrafo único. A topografia privilegiada de dunas, serras, rele-
vos e demais recursos naturais do Estado do Maranhão, propícia para a 
prática de off-road e outros esportes de aventura e radical, deverão ser 
objeto de promoção e divulgação, como forma de atrair o turismo des-
sas atividades e o desenvolvimento econômico da região. 

Art. 4º Com o objetivo de incentivar e divulgar a prática da ativi-
dade de off-road de que trata esta Lei, poderão ser criados e executados 
programas de forma participativa, por intermédio das iniciativas públi-
cas ou privadas, contendo as seguintes metas: 

I - mapear as áreas de interesse para a prática da atividade de 
offroad; 

II - identificar as condições de acessos às áreas de interesse para 
este tipo de atividade; 

III - adotar as medidas necessárias para garantir o acesso livre e 
desimpedido às áreas de interesse para atividade de off-road; 

IV - caracterizar os problemas ambientais das áreas de interesse 
para a prática da atividade de off-road e propor soluções para evitá-los 
ou mitigá-los; 

V - apoiar outras iniciativas de apoio e divulgação à prática das 
atividades de off-road no âmbito do Estado. 

Parágrafo único. Para fins do disposto nesta Lei, poderão ser esta-
belecidas parcerias por intermédio de consórcios públicos com estados 
ou municípios circunvizinhos no sentido de somar esforços para divul-
gação e manutenção da prática da atividade off-road na região. 

Art. 5º Nas áreas próprias para a prática da atividade off-road, 
necessária para maior segurança do tráfego e preservação do meio am-
biente, poderá ser feito o mapeamento georreferenciado das áreas tran-
sitáveis e trilhas habitualmente usadas para o esporte e turismo, bem 
como a sinalização vertical em alguns trechos. 

§ 1º Os pontos de trânsito comuns entre trilhas off-road e de ativi-
dade do buggy turismo devem ser identificados por sinalização própria, 
afixada por órgão do Poder Executivo Estadual, que oriente os conduto-
res sobre a necessidade de atenção ao trânsito no local.

§ 2º O mapeamento dos trechos e das zonas em que a atividade 
offroad for permitida será definido por norma própria, a ser editada pelo 
Poder Executivo Estadual, que deverá basear-se em estudo específico 
georreferenciado sobre os impactos da atividade no meio ambiente e 
nas comunidades locais. 

§ 3º Para a realização do mapeamento previsto no caput, 
deverão participar os órgãos estaduais ou municipais competentes, 
representantes das categorias e instituições legalmente constituídas 
envolvidas na prática off-road e turística, que já exploram comercial-

mente as trilhas e os locais turísticos, ou utilizam a área para atividades 
de lazer e desporto off-road. 

§ 4º As áreas transitáveis a que se refere o caput deste artigo 
são os trechos de dunas, praias, lagoas e demais biomas naturais com 
potencial para práticas de atividades desportivas, de lazer ou de turismo. 

§ 5º Para fins de mapeamento e circulação do caput deste artigo 
deve ser consentido em trechos rurais e urbanos o trânsito dos veículos 
ATV’s e UTV’s, em vias locais, coletoras e arteriais, quando da neces-
sidade de desembarque de veículo, acesso, abastecimento, manutenção 
e travessia entre trechos de atividade off-road. 

Art. 6º A atividade de off-road será fiscalizada pelos órgãos com-
petentes, podendo ser realizada mediante acordo de cooperação entre 
DETRAN/MA, Autarquias Municipais de Trânsito, Secretaria do Meio 
Ambiente estadual e municipal, e Polícias Rodoviária Estadual e Fe-
deral. 

Parágrafo único. As penalidades e vedações previstas no Código 
Nacional de Trânsito e na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 
9.605, de 12 de fevereiro de 1998) serão aplicadas sem prejuízo de ou-
tras a serem editadas por normativo próprio pelo Executivo, em norma 
delegada. 

Art. 7º A realização de eventos de caráter competitivo está con-
dicionada à autorização do Governo do Estado e demais órgãos com-
petentes. 

§ 1º O requerimento solicitando autorização para realização do 
evento deve indicar o seu Responsável Técnico Geral e ser acompanhado 
por todas as informações necessárias à avaliação técnica pelos órgãos 
competentes.

§ 2º Em caso de autorização do evento, poderão ser determinadas 
medidas de monitoramento, recuperação, mitigação e compensação de 
potenciais impactos ambientais porventura identificados. 

Art. 8º No caso de eventos realizados em unidades de conserva-
ção, é vedada a abertura de novas trilhas, sendo permitida a manutenção 
de trilhas existentes. 

Art. 9º São vedadas a supressão de vegetação, a retenção ou a de-
rivação de curso de água, exceto quando indispensáveis ao manejo con-
servacionista da trilha e desde que autorizadas pelo órgão ambiental. 

Art. 10. O Poder Executivo Estadual regulamentará o disposto 
nesta Lei, inclusive sobre a incidência de sanções e os procedimentos 
de sua aplicação. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de julho de 2021.

ADRIANO
Deputado Estadual - PV

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem a finalidade de estabelecer diretri-

zes sobre a regulamentação de atividades off road ou fora-de-estrada, 
reconhecendo-o como esporte radical e de aventura, e de importante 
valor cultural e turístico para o Estado do Maranhão. É fato público e 
notório que a matéria não é nova no cenário das regiões nordestinas e 
litorânea, inclusive é sabido que Estados circunvizinhos estão regula-
mentando a atividade de off road, tal como podemos citar o Estado do 
Ceará.

Ademais, não há dúvida que a topografia do Estado propicia a 
prática da atividade de off road, visto a extensão litorânea compostas 
de praias, dunas, lagoas e etc. Todavia, a falta de regulamentação desta 
Atividade no âmbito do Estado tem causado diversos tipos de proble-
mas, que precisam ser solucionados, eis que a crescente utilização de 
algumas áreas vem causando tanto descaracterizações socioculturais 
quanto impactos ambientais, sendo necessárias medidas de manejo e de 
gestão capazes de minimizar tais impactos negativos e planejar futuras 
atividades. 

Por sua vez, a segurança no turismo de aventura é primordial. 
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Dessa forma, uma abordagem sistêmica é altamente recomendável. 
Aliás, com o propósito de fornecer ferramentas adequadas para promo-
ver a segurança no turismo de aventura, a ABNT vem desenvolvendo 
normas para essas atividades, incluindo normas que tratam das informa-
ções a serem fornecidas aos potenciais clientes, das competências dos 
condutores de turismo de aventura, sejam genéricas sejam específicas, 
de sistemas de gestão da segurança e também normas que tratam dos 
requisitos para serviços relacionados com o fornecimento de alguns 
produtos turísticos no que se refere aos aspectos relativos à segurança e 
à qualidade, o que entendemos ser importante como normativo auxiliar 
para que os usuários desta atividade tenha conhecimento e as cumpra. 

Por outro lado, é importante destacar que além da segurança, fa-
z-se necessário criar mecanismos que auxiliem o desenvolvimento des-
sa atividade, uma vez que dado o potencial topográfico do Estado, ela 
também pode ser encarada como um propagador do turismo no Mara-
nhão. Com efeito, como sabemos a atividade turística e seus específicos 
segmentos vêm amenizando esses efeitos negativos. No caso em ques-
tão, a atividade Off Road 4x4, no Maranhão, como fomento turístico, 
é capaz de estimular, aquecer ou incitar o desenvolvimento do setor 
turístico de uma determinada localidade, favorecendo sua oxigenação 
e rejuvenescimento do ciclo de vida de um produto turístico. Seguindo 
esse cenário, a atividade Off Road e expedição 4x4 vem se consolidan-
do como uma alternativa de fomento turístico, o qual sem sombra de 
dúvida poderá trazer um alento na economia do Maranhão, pois poderá 
fomentar diversos serviços turísticos nesse segmento, especialmente 
em áreas litorâneas e rurais. 

Cumpre-se destacar, que o fomento da atividade turística pela ati-
vidade Off Road 4x4, não só agrega valor na questão da regionalização 
e interiorização do turismo, através de eventos, festivais e encontros 
realizados em cidades da região metropolitana, do interior do estado e 
em cidades de estados vizinhos, atraindo um público importante a essas 
localidades, movimentando a economia local nos setores de hospeda-
gem, gastronomia, artesanatos e agregando valor cultural as comuni-
dades.

Desse modo o presente Projeto de Lei, objetiva regulamentar essa 
atividade, possibilitando ainda a fiscalização efetiva do Poder Público, 
além de garantir que a sociedade em geral possa contemplar o valor 
histórico e cultural das localidade envolvidas com realização de pas-
seios de automóveis do tipo 4 x 4 ou buggys, ensejando a criação de 
instrumentos que assegurem normas de segurança, proteção do meio 
ambiente e do patrimônio turístico e paisagístico, bem como medidas 
que evitem acidentes e o desrespeito às normas vigentes. Nesse passo, 
sobre estas premissas, tangente ao aspecto material e formal do texto 
projetado em evidenciar, relevante consignar, por corolário, estão em 
obediência com a validade e eficácia dos regramentos constitucionais e 
legais aplicáveis a espécie. 

Desta maneira, expostos, assim, os motivos determinantes, soli-
citamos aos Senhores Deputados a apreciação da presente propositura, 
acreditando no acolhimento das presentes razões por parte dos Ínclitos 
Deputados integrantes desta Casa Legiferante, a fim de que seja apro-
vado o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 26 de julho de 2021.

ADRIANO
Deputado Estadual - PV

PROJETO DE LEI Nº 378 / 2021

Considera de Utilidade Pública o 
INSTITUTO PÉROLA DE RESPON-
SABILIDADE SOCIAL, com sede no 
Município de São Mateus, Estado do 
Maranhão.

                                                                             
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública o INSTITUTO 

PÉROLA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL, inscrita no CNPJ 

sob o nº 14.378.613/0001-71, com sede provisória na Avenida Rodo-
viária, nº 894, bairro Centro, CEP: 65.470-000, no Munícipio de São 
Mateus, Estado do Maranhão. 

Art.2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 27 de julho de 2021.

Andreia Martins Rezende
Deputada Estadual

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 054 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo João do Vale ao Senhor Samuel 
de Sá Barrêto (in memoriam)

Art. 1º - Fica concedida no âmbito da Assembleia Legislativa do 
Maranhão a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao poeta 
pedreirense Samuel de Sá Barreto. 

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua 
publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. 
- Mandato Popular! - LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Depu-
tado Estadual – PT

J U S T I F I C A T I VA

A presente propositura visa homenagear, Samuel de Sá Barrêto in 
memoriam, poeta, escritor, compositor, professor e pesquisador mara-
nhense é natural de Pedreiras. Além de cronista, ele também foi radia-
lista e produtor cultural. Reconhecido por ser um autêntico entusiasta 
da cultura regional, participou de diversos movimentos de organização 
da classe de artistas e profissionais da cultura. 

Foi membro-fundador da Academia Pedreirense de Letras (APL), 
fundada em 2006, onde ocupou a cadeira de número 8, patroneada por 
Corrêa de Araújo. Assim, como membro da Academia Brasileira de 
Poetas (ABP) e diretor de peças municipais. Já conquistou prêmios 
importantes em reconhecimento à sua literatura. Venceu o Editorial 
Gonçalves Dias, na categoria crônicas, realizado pela SECMA, com o 
livro “A Rua da Golada e Sua Identidade”, no ano de 2009. Em 2017, 
venceu o XXI Pomara - Festival de Maranhense de Poesia, realizado em 
Pedreiras, com o poema “Águas Barrentas”. Entre tantos outros reco-
nhecimentos,  que ainda concorre in memoriam.

O ativista cultural foi um dos idealizadores e diretores do Projeto 
Cultural “Da Golada pro Brasil”, espetáculo que reúne compositores, 
poetas e intérpretes Pedreirenses, com 22 anos de trajetória. A memória 
de um Militante das causas justas e Conselheiro Estadual de Cultura. 
Samuel Barrêto, como seu conterrâneo João do Vale, foi uma figura 
singular, universal, do torrão para o mundo. 

Pelo exposto, é que solicito o apoio dos demais pares desta Casa 
de Leis, para aprovação da presente concessão. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. 
- Mandato Popular! - LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - Depu-
tado Estadual – PT

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 055 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo João do Vale ao Senhor Raimun-
do Rucke Santos Souza.

Art. 1º - Fica concedida no âmbito da Assembleia Legislativa do 
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Maranhão a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor 
Raimundo Rucke Santos Souza.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua 
publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. 
- Mandato Popular!  - LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - De-
putado Estadual – PT

J U S T I F I C A T I VA

A presente propositura visa homenagear Raimundo Rucke, cartu-
nista maranhense, natural de Coelho Neto. Com a concessão da Meda-
lha de Mérito Legislativo João do Vale.  

Premiado pela Organização das Nações Unidas em 2016, pelo re-
conhecimento. Até 2020, o cartunista já conquistou mais de 50 prêmios 
nacionais e internacionais, além de inúmeras publicações. A última 
premiação internacional, o colocou em segundo lugar no Ranan Lurie 
Political Cartoon Awards, da ONU (Categoria de design político). O 
estilo e as ideias do conterrâneo carregam consigo uma visão política 
e social, e, ao mesmo tempo, imprimem sua verdade e seu talento. Ao 
fazer duras críticas à sociedade e abordar o mau uso da tecnologia e da 
comunicação ilustrada a partir do cotidiano, ele se destaca por todos os 
festivais que passa. 

A Comenda é o reconhecimento de sua importância para o desen-
volvimento cultural e artístico do Brasil e do Maranhão, bem como, a 
formação de compromisso entre os governos para assegurar os direitos 
à educação, cultura e suas dimensões. 

Pelo exposto, é que solicito o apoio dos demais pares desta Casa 
de Leis, para aprovação da presente concessão. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de julho de 2021. 
- Mandato Popular!  - LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA - De-
putado Estadual – PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Manuel Beckman à Emissora de 
Rádio Timbira AM. 

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo Manuel 
Beckman à Emissora de Rádio Timbira AM.

Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 23 de julho de 2021.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 
dispõe, em seu artigo 139, “a”, que a Medalha Manuel Beckman será 
concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do 
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos que 
proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados 
merecedores do recebimento da comenda.

A Rádio Timbira é uma emissora de rádio brasileira sediada em 
São Luís, capital do Estado do Maranhão. Opera no dial AM, na fre-
quência 1290 kHz. A emissora foi fundada em 15 de agosto 1941, sendo 
a primeira emissora de rádio do Maranhão. Pertence ao Governo do 
Estado do Maranhão, sendo parte da Secretaria de Comunicação Social 

e Assuntos Políticos (SECAP). Seus estúdios ficam localizados no Cen-
tro de São Luís, e os seus transmissores ficam no Aterro do Bacanga.

Resgatada e reestruturada na gestão do governador Flávio Dino, 
a Nova 1290 Timbira AM vive um de seus melhores momentos prestes 
a completar 80 anos de história no dia 15 de agosto de 2021.

Foram feitos investimentos em novas instalações do parque de 
transmissores; novas torres de transmissão com 120 metros, de link 
com 30 metros, substituição de todo sistema radiante com 120 novos 
radiais; novo prédio para transmissor e equipe técnica; nova sede to-
talmente reformada que ganhou dois modernos estúdios (principal e 
de gravação), ampla redação e novo ambiente administrativo. Investi-
mento que permitiu à rádio melhor qualidade de sinal e alcance parte 
significativa do Estado.

A Rádio Timbira também retomou a tradição de escola da co-
municação radiofônica maranhense com a abertura de espaço para jo-
vens valores, por meio de programa de estágio. Onze acadêmicos das 
faculdades de Jornalismo, Rádio e TV, Designer realizam estágio na 
emissora.

A programação da emissora prioriza jornalismo, cultura, esporte, 
saúde, educação, prestação de serviços e interação com os ouvintes. A 
maior grade de emissoras do Maranhão com 15 programas diários, são 
26 programas por semana.

Integra inédita rede de rádios públicas do Nordeste com a produ-
ção e veiculação do programa Giro Nordeste. O rádio jornalístico é vei-
culado por mais de 70 emissoras do nordeste e outras regiões do país.

Participa da produção de dois programas culturais Forró para To-
dos e Baião de Dois em parceria com a Rádio Educadora FM de Salva-
dor e outras emissoras públicas do Nordeste.

A Rádio Timbira AM também mantém parceria de conteúdo com 
a Rádio Nacional e Universidade FM, além das Rádios Câmara e Se-
nado.

Como se observa, a trajetória da Emissora de Rádio Timbira a faz 
merecedora da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman por 
contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do Maranhão 
por meio de seu trabalho.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 23 de julho de 2021.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 283 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento desta Assembleia, venho solicitar 
que seja desconsiderado e retirado de pauta o Projeto de Lei número 
374/2021 que trata do estabelecimento de diretrizes para instituir o Pro-
grama Órfãos do Feminicídio.

Pedindo desculpas, esclareço, que a presente solicitação decorre 
do fato deste Gabinete já ter enviado Projeto de Lei com igual teor e que 
recebeu o número 346/2021.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 22 de julho de 2021.

HELENA DUAILIBE
DEPUTADA ESTADUAL
Procuradora da Mulher

INDICAÇÃO Nº 3717/2021

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, sejam encaminha-
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dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual José Maria Cabral situada no Município de Jenipapo dos 
Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3718/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual José Militão Meneses Guajajara situada no Município de 
Jenipapo dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3719/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual José Orlando Guajajara situada no Município de Jenipapo 
dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3720/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Kaiipy situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, no 

programa de ronda escolar. 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3721/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Lauro Cabral Rodrigues situada no Município de Jenipapo 
dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3722/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Macauba BR 226 situada no Município de Jenipapo dos 
Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3723/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Marangatu situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de julho 
de 2021.

DR. YGLÉSIO
Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3724/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Professor Raimundo Nonato Ferraz, situada no Município 
de Itapecuru Mirim, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3725/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Terezinha de Jesus Coelho Rocha e anexos, situada no 
Município de Itinga do Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3726/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Aluísio Azevedo e anexos, situada no Município de Ja-
tobá, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3727/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Cacique Antonio Goiabeiro, situada no Município de 
Jenipapo dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3728/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Alcebiades Olimpio, situada no Município de Jenipapo 
dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3729/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Anisio Guajajara, situada no Município de Jenipapo dos 
Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3730/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Antonio Mariano, situada no Município de Jenipapo dos 
Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3731/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Betania, situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3732/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Ari Cabral, situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3733/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Augusto Ribeiro, situada no Município de Jenipapo dos 

Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3734/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Boa Vista, situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3735/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Bueira, situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3736/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Bone, situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de julho 
de 2021.

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

INDICAÇÃO Nº 3737/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Marechal Candido da Silva Rondon situada no Município 
de Jenipapo dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3738/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Cacique Adebal, situada no Município de Jenipapo dos 
Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3739/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Martins situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3740/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Militão Guajajara situada no Município de Jenipapo dos 
Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3741/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Moim Pim Guajajara situada no Município de Jenipapo 
dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3742/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Monte Plano situada no Município de Jenipapo dos Viei-
ras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3743/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Monte Siao situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3744/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Naiva situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3745/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Newton Vitoriano Machado situada no Município de 
Jenipapo dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3746/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-

cola estadual Nova Canaa situada no Município de Jenipapo dos Viei-
ras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3747/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Nova Mayry situada no Município de Jenipapo dos Viei-
ras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3748/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Professor Edgar Brandes e anexos situada no Município 
de Jenipapo dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3749/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Nova Missão situada no Município de Jenipapo dos Viei-
ras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de julho 
de 2021.

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

INDICAÇÃO Nº 3750/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Sitio situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3751/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Professor Galeno e Brandes e anexos situada no Municí-
pio de Jenipapo dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3752/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Wahutnw situada no Município de Jenipapo dos Vieiras, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3753/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Wazaw Yazara situada no Município de Jenipapo dos 
Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3754/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Zawaruhu Kagapihaw situada no Município de Jenipapo 
dos Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3755/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Doutor Newton Bello situada no Município de Joselândia, 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3756/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Maria do Socorro Almeida Ribeiro situada no Município 
de Junco do Maranhão, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3757/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Cristóvão Colombo e anexos situada no Município de 
Lago da Pedra, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3758/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Maria das Neves dos Santos Nascimento situada no Mu-
nicípio de Lago da Pedra, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3759/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-

cola estadual Marly Sarney situada no Município de Lago da Pedra, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3760/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Senador José Neiva situada no Município de Lagoa do 
Mato, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3761/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Sumauma e anexos situada no Município de Jenipapo dos 
Vieiras, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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 3762/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Maura Jorge de Melo situada no Município de Lago da 
Pedra, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de julho 
de 2021.

DR. YGLÉSIO
Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3763/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual José Malaquias e anexos situada no Município de Lago do 
Junco, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3764/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Hosano Gomes Ferreira e anexos situada no Município de 
Lago dos Rodrigues, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3765/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual John Kennedy situada no Município de Lago Verde, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3766/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Professora Leda Tajra situada no Município de Lago 
Verde, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3767/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Cristóvão Colombo e anexos situada no Município de 
Lagoa Grande no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3768/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Rosely Nunes situada no Município de Lagoa Grande no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3769/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Cujaca situada no Município de Lajeado Novo no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3770/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Fortunato Moreira Neto e anexos situada no Município de 
Lajeado Novo no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3771/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Newton Bello situada no Município de Lima Campos no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3772/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 

escola estadual Presidente Médice e anexos situada no Município de 
Loreto no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3773/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Almeida Braga situada no Município de Luís Domingues 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3774/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual CE Pref. Neto Carvalho e anexos situada no Município de 
Magalhães de Almeida no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3775/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Nazaré Ramos situada no Município de Magalhães de 
Almeida no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de julho 
de 2021.

DR. YGLÉSIO
Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3776/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Urbano Pinheiro situada no Município de Magalhães de 
Almeida no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3777/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Maria do Socorro Almeida e anexos situada no Município 
de Maracaçumé no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3778/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Aniceto Mariano Costa situada no Município de Matinha 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3779/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da 
escola estadual Padre Astolfo Serra e anexos situada no Município de 
Matinha no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3780/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Professor Joaquim Inácio Serra situada no Município de 
Matinha no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3781/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual UE Prof Maria Berredo da Silva situada no Município de 
Matinha no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3782/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Centro de Ensino João Paulo I e anexos situada no Muni-
cípio de Matões no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3783/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Eugênio Barros e anexos situada no Município de Matões 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3784/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca, Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção do 
IEMA Unidade Plena Matões situada no Município de Matões no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3785/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual João Paulo I e anexos situada no Município de Matões no 

programa de ronda escolar. 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3786/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Gonçalves Dias situada no Município de Matões do Norte 
no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3787/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Professor Antenor Bogea e anexos situada no Município 
de Matões do Norte no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3788/2021

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, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando a inserção da es-
cola estadual Deputado Alexandre Costa situada no Município de Mila-
gres do Maranhão no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de julho 
de 2021.

DR. YGLÉSIO
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3789 / 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 unidades da Delegacia Especial da Mulher 
e da Patrulha Maria da Penha em todas as regionais de Segurança 
Pública do Estado do Maranhão que ainda estão desassistidas pelos me-
canismos de proteção acima descritos.

Ainda em 2020, a ONU alertou para o crescimento vertiginoso 
das agressões sofridas por mulheres e meninas em todo o Mundo. O 
principal motivo para esse aumento, foi o isolamento social. Se por um 
lado a medida serviu para a diminuição da circulação do vírus, por outro 
fez com que as mulheres ficassem mais tempo sob permanente ameaça 
de seus principais algozes: maridos, companheiros, pais e padrastos.

Segundo pesquisa encomendada ao Datafolha pelo Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública, uma em cada  quatro mulheres, no país, foi 
vítima de algum tipo de violência no último ano, durante a pandemia.

Os dados acima, por si só, já dão a dimensão do problema e o 
quanto esses mecanismos de proteção devem ser ampliados o máximo 
possível, afim de salvaguardar às mulheres o direito a vida e a digni-
dade.

 A indicação aqui proposta foi provocada pelo grupo de mulheres 
tutoenses atraves do Vereador da cidade de Tutóia Fernando Amaral, 
das mulheres do Coletivo Politize de Coelho Neto, de diversos núcleos 
de mulheres do Partido dos Trabalhadores  do Maranhão.

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 26 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 3790 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Se-
nhor Governador Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, solicitando a melhoria e/ou 
implantação de pavimentação asfáltica do trecho da  MA – 012, que 
compreende o Povoado Cariri em Igarapé Grande e Esperantinópo-
lis, trecho este com com cerca de trinta e cinco quilometros.  

A MA-012 é uma importante rota de Escoamento da Produção 
agrícola e pecuária da região do Médio Mearim, seja da agricultura fa-
miliar, seja do agronegócio. Também é uma importante rota de circu-

lação de produtos industrializados e importantíssima para o comércio 
pois serve de elo entra as cidades de Pedreiras e Barra do Corda.

O fluxo intenso de veículos tem deteriorado o que resta da ca-
mada asfáltica. Até o trânsito de âmbulancias está prejudicado pelas 
precárias condições da pista 

 O pleito é uma solicitação da Associação dos Moradores do Po-
voado Alegria e Centro dos Pereiras - Poção de Pedras; Associação dos 
Moradores do Povoado Vão da Serra - Poção de Pedras; Sindicato dos 
Professores - SIMPROESEMA - de Poção de Pedras e, Associação em 
Áreas de Assentamento do Estado do Maranhão - ASSEMA.

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 Infraestrutura, acolham a presen-
te Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a recupera-
ção do trecho da MA 012 acima especificado, 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 26 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 3791 / 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 Governador do Estado do Maranhão, o Exmo. Sr. Flávio 
Dino e ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solici-
tando a disponibilização de uma ambulância ao município de Paço do 
Lumiar, de modo a garantir o direito à saúde dos cidadãos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3792 / 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 Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica na Rua das Gardênias, Quadra F, bairro Paraíso das Rosas, próximo 
ao Shopping Pátio Norte, São José de Ribamar/MA, CEP 65110-000. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de julho 
de 2021.

DUARTE JÚNIOR
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 3793 / 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 Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de obras de infraestrutura na 
Rua Gonçalves Dias, localizada na Comunidade Mãe Chica, Vila Mara-
nhão, Zona Rural de São Luís/MA

. 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3794 / 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 
expediente a expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria 
Paula Azevedo Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura 
e Urbanismo, o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário 
de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio 
Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando ser-
viços de pavimentação asfáltica na Comunidade Residencial Nova Es-
perança, próximo ao Cidade Verde I, Paço do Lumiar, CEP 65130-000. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3795 / 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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Diretor de Concessão da 
Empresa BRK no Maranhão, o Sr. José Mário Ribeiro, ao Secretá-
rio de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços 
de infraestrutura na Rua 17, Quadra 35/36, Conjunto Maiobão, Paço 
do Lumiar, CEP 65130-000,com o objetivo de dar fim aos transtornos 
causados a comunidade, dentre eles, alagamento. 

Importante se faz destacar que, durante o período chuvoso, os 
imóveis dos moradores sofrem inundações, o que pode provocar aci-
dentes ou servir de abrigo e alimento para vetores que causam doenças, 

causando iminente risco à saúde e segurança da comunidade. 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3796 / 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 da Educação, o Sr. Felipe Camarão, 
Secretário de Estado da Segurança Pública, o Sr. Jefferson Portela 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a implan-
tação de uma unidade do Colégio Militar de Ensino Médio no bairro 
Maiobinha, São José de Ribamar/MA.

É válido destacar a importância da construção de uma escola 
no referido município, uma vez que atenderá aos jovens da região da 
Maiobinha, Jardim Tropical e adjacências. Ademais, implantar escolas 
significa formar cidadãos em sua totalidade, para que construam 
conhecimentos expressivos que os permitam ter condições de conhecer 
e garantir direitos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3797 / 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 Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua José R. Silva, bairro Pindaí, São José de Ribamar, CEP 
65110-000.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 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 3798 
                                                                 
Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GO-
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VERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO 
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de 
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes provi-
dências no sentido de que seja feita a recuperação e sinalização asfál-
tica da MA-324 que liga a BR-135 ao município de Anajatuba - MA.

A proposição visa atender uma solicitação de moradores da refe-
rida área que devido ao grande fluxo de tráfego de veículos e as chuvas 
intensas, essa MA está com o asfalto irregular em diversos pontos.

Portanto objetivando reduzir os índices de incidentes ocorridos, 
melhorar o tráfego de veículos e obtenção de um trânsito seguro, soli-
citamos por meio desta Indicação a recuperação e sinalização asfáltica 
da MA-324, no trecho que liga a BR-135 a cidade de Anajatuba - MA. 

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata de 
questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do atual 
Governo em melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”, em São Luís, 22 de julho de 2021.

GLALBERT CUTRIM
1º vice-presidente

Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 3799/2021

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 São João dos Patos, Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violên-
cia 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 3800/2021

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 Nina Rodrigues, Raimun-
do Aguiar Rodrigues Neto, 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-
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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 3801/2021

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 Nova Colinas, Josei Rego 
Ribeiro, 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-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                   QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2021 21
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 3802/2021

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 Nova Iorque, Daniel 
Franco De 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3803/2021

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 Nova Olinda do Mara-
nhão, Iracy Weba, 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 3804/2021

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 Raposa, Eudes Barros, 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-
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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 3805/2021

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 Riachão, Ruggero Felipe 
Menezes Dos Santos, 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;
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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 3806/2021

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 Ribamar Fiquene, Coci-
flan Silva Do Amarante, 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 3807/2021

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 Rosário, Calvet Filho, 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-
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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 3808/2021

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 Sambaíba, Fatima Dan-
tas, 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;
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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 3809/2021

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 Santa Filomena do Mara-
nhão, Salomão Barbosa De Sousa, solicitando que aprecie a possibi-
lidade 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 3810/2021

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 Santa Helena, Zezildo Al-
meida, solicitando que aprecie a possibilidade de implantar a criação 
do Programa de Educação e Combate à Violência contra a Mulher, 
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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 3811/2021

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 Santa Inês, Felipe dos 
Pneus, 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-
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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 3812/2021

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 Santa Luzia, Francilene 
Paixao De Queiroz, 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 3813/2021

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 Santa Luzia do Paruá, 
Vilson Ferraz, 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 3814/2021

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(a) Prefeito(a) de Santa Quitéria do 
Maranhão, Samia Coelho Moreira Carvalho, 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-
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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 3815/2021

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 Santa Rita Hilton Gon-
çalo, 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;
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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 3816/2021

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 Santana do Maranhão, 
Marcio Santiago, 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 3817/2021

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 Santo Amaro do Ma-
ranhão, Leandro Moura, 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 
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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 3818/2021

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 Santo Antônio dos Lopes, 
Emanuel Lima 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-
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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 3819/2021

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 São Benedito do Rio Pre-
to, Wallas Gonçalves Rocha, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violên-
cia 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 3820/2021

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 São Bento, Carlos Dino 
Penha, 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 3821/2021

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 São Bernardo, João 
Igor, 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 3822/2021

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 São Domingos do Azeitão, 
Lourival Leandro Dos Santos Junior, solicitando que aprecie a possi-
bilidade 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 3823/2021

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 São Domingos do Mara-
nhão, Kleber Alves De Andrade, 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 3824/2021

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 São Félix de Balsas, 
Marcio Pontes, 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 3825/2021

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 São Francisco do Brejão, 
Ronei Alencar, 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 
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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 3826/2021

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 São Francisco do Mara-
nhão, Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando que aprecie a possibi-
lidade 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 3827/2021

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 São João Batista, Emer-
son Livio Soares Pinto, 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-
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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 3828/2021

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 São João do Carú, AN-
TONIO BRUNO CARDOSO DOS 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

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 3829/2021

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 São João do Paraíso, Ro-
berto Regis De Albuquerque, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violên-
cia 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 3830/2021

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 São João do Soter, Joser-
lene Silva Bezerra De Araújo, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violên-
cia 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 3831/2021

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 São José de Ribamar, Ju-
lio Cesar De Sousa Matos, 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 3832/2021

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 São José dos Basílios, Cre-
ginaldo Rodrigues De Assis, 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 3833/2021

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 São Luís Gonzaga do Ma-
ranhão, Francisco Pedreira Martins 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

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 3834/2021

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 São Luís, Eduardo Brai-
de, 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 3835/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de São Mateus do 
Maranhão, Ivo Rezende, 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 
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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 3836/2021

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 São Pedro da Água Bran-
ca, Marília Gonçalves, 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 3837/2021

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 São Pedro dos Crentes, Dr 
Lahesio 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-
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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 3838/2021

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 São Raimundo das Man-
gabeiras, Accioly Cardoso, 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-
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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 3839/2021

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 São Raimundo do Doca 
Bezerra, Seliton Miranda, 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 3840/2021

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 São Roberto, Danielly 
Trabulsi, 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 
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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 3841/2021

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 São Vicente Ferrer, 
Adriano Freitas, 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 3842/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Satubinha, San-
tos Franklin, 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 3843/2021

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 Senador Alexandre Costa, 
Orlando Mauro Sousa Arouche, 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 3844/2021

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 Senador La Rocque, 
Bartolomeu Gomes Alves, 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 3845/2021

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 Serrano do Maranhão, 
Valdine De Castro 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 
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 
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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 3846/2021

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 Sítio Novo, Antonio Coe-
lho Rodrigues, 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 3847/2021

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 Sucupira do Norte, MAR-
CONY DA SILVA DOS SANTOS, solicitando que aprecie a possibi-
lidade 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-
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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 3848/2021

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 Tasso Fragoso, Roberth 
Cleydson Martins 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;

VI - elaborar e implantar políticas públicas intersetoriais, articu-
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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 3849/2021

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 Timbiras, Dr. Antonio 
Borba, 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 3850/2021

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 Timon, DINAIR SEBAS-
TIANA VELOSO DA SILVA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violên-
cia 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 3851/2021

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 Trizidela do Vale, Dr. 
Deibson Bale, 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 3852/2021

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 Tufilândia, Vildimar 
Alves Ricardo, 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 3853/2021

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 Tuntum, Vildimar Fer-
nando Pessoa, 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 3854/2021

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 Turiaçu, Edesio Caval-
canti, 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 3855/2021

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 Turilândia, Paulo Curió, 
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 
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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 3856/2021

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 Tutóia, Raimundo Nonato 
Abraão Baquil, 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 3857/2021

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 Urbano Santos, Clemilton 
Barros Araújo, 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-
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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 3858/2021

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 Vargem Grande, Jose 
Carlos De Oliveira 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 
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-
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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 3859/2021

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 Viana, Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, 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 3860/2021

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 Vila Nova dos Martírios, 
Jorge Vieira, 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 3861/2021

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 Vitória do Mearim, Rai-
mundo Nonato Everton Silva, solicitando que aprecie a possibilidade 
de implantar a criação do Programa de Educação e Combate à Violên-
cia 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 3862/2021

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 Vitorino Freire, Luanna 
Martins Bringel Rezende, 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 3863 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALE-
GRE DO PINDARÉ, SENHOR FRANCISCO DANTAS RIBEIRO 
FILHO, solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDI-
DAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À 
DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PRO-
JETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍ-
PIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, em 09 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 3864 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO ALE-
GRE DO MARANHÃO, SENHORA NILSILENE DO LIORNE, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, em 09 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 3865 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTAMIRA 
DO MARANHÃO, SENHORA ILEIDA MORAIS, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021. 

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3866 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALDEIAS 
ALTAS, SENHOR KEDSON LIMA, solicitando que aprecie a possi-
bilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3867 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALCÂNTA-
RA - MA, SENHOR PADRE WILLIAM, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3868 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AGUA 
DOCE DO MARANHÃO - MA, SENHORA THALITA DIAS, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3869 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE AFON-
SO CUNHA, SENHOR ARQUIMEDES BACELAR, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3870 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE AÇAILÂN-
DIA - MA, SENHOR ALUÍSIO SOUZA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3871 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITIRA-
NA, SENHOR TONY BRANDÃO, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3872 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITI-
CUPU, JOÃO CARLOS, solicitando que aprecie a possibilidade de 
INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO 
E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3873 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITI, 
ARNALDO CARDOSO, solicitando que aprecie a possibilidade de 
INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO 
E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3874 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BURITI 
BRAVO, LUCIANA LEOCADIO, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3875 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO, ZÉ 
FARIAS, solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDI-
DAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À 
DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PRO-
JETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍ-
PIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de medidas 
de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3876 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BREJO DE 
AREIA, CHICO EDUARDO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3877 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM 
JESUS DAS SELVAS, FERNANDO COELHO, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3878 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE BOM 
JARDIM,  CRISTIANE VARÃO, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3879 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA 
DO GURUPI, DILCILENE OLIVEIRA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3880 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BERNADO 
DO MEARIM, JUNIOR XAVIER, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3881 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELÁGUA, 
HERLON COSTA, solicitando que aprecie a possibilidade de IN-
CLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E 
COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3882 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BELA VIS-
TA DO MARANHÃO, AUGUSTO FILHO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3883 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BARREI-
RINHAS, DOUTOR AMÍLCAR, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3884 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE BEQUI-
MÃO, JOÃO MARTINS, solicitando que aprecie a possibilidade de 
INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO 
E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3885 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CURURU-
PU, SENHOR ALDO LOPES, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3886 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CON-
CEIÇÃO DO LAGO-AÇU, SENHOR ALEXANDRE LAVEPEL, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3887 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COROATÁ, 
SENHOR LUIS DA AMOVELAR FILHO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3888 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COLINAS, 
SENHORA VALMIRA MIRANDA, solicitando que aprecie a possi-
bilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3889 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE COELHO 
NETO, SENHOR BRUNO SILVA, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3890 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CODÓ, 
DOUTOR ZÉ FRANCISCO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3891 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CIDELÂN-
DIA, SENHOR FERNANDO TEIXEIRA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3892 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CHAPADI-
NHA, SENHORA MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3893 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO 
NOVO DO MARANHÃO, SENHOR JUNIOR GARIMPEIRA, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3894 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRO 
DO GUILHERME, SENHOR ZÉ DE DÁRIO, solicitando que apre-
cie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZA-
ÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3895 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CENTRAL 
DO MARANHÃO, SENHORA CLEUDILENE GONÇALVES, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3896 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CEDRAL, 
SENHOR FERNANDO CUBA, solicitando que aprecie a possibili-
dade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3897 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAXIAS, 
FÁBIO GENTIL, solicitando que aprecie a possibilidade de IN-
CLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E 
COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3898 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CARUTA-
PERA, DOUTOR AIRTON, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3899 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE CARO-
LINA, DOUTOR ERIVELTON, solicitando que aprecie a possibili-
dade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3900/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL 
DO NORTE, SENHOR ANDRÉ PORTELA, solicitando que apre-
cie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZA-
ÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3901/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAN-
TANHEDE, SENHOR ZÉ MARTINHO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3902/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CÂNDIDO 
MENDES, SENHOR JOSÉ BONIFÁCIO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3903/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAM-
PESTRE DO MARANHÃO, SENHOR FERNANDO BERMUDA, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3904/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJARI, 
DOUTORA MARIA FÉLIX, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3905/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAJAPIÓ, 
DOUTOR MARCONE, solicitando que aprecie a possibilidade de IN-
CLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E 
COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3906/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CA-
CHOEIRA GRANDE, SENHOR CÉSAR CASTRO, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3907/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE DUQUE 
BACELAR, SENHOR FLÁVIO FURTADO, solicitando que apre-
cie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZA-
ÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3908/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE DOM 
PEDRO, SENHOR GALEGO MOTA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3909/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE DAVI-
NOPÓLIS, SENHOR RAIMUNDO COQUINHO, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3910/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ES-
PERANTINÓPOLIS, SENHOR ALUÍSIO CARNEIRO FILHO, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3911/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
ESTREITO, SENHOR LEO CUNHA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3912/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO FEI-
RA NOVA DO MARANHÃO, SENHORA LUIZA COUTINHO, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                   QUARTA-FEIRA, 28 DE JULHO DE 2021 89
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 3913/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
FERNANDO FALCÃO, SENHORA RAIMUNDA DA SILVA AL-
MEIDA, solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDI-
DAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À 
DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PRO-
JETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍ-
PIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3914/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
FORMOSA DA SERRA NEGRA, SENHOR CIRINEU COSTA, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3915/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO FORTALE-
ZA DOS NOGUEIRAS, LUIZ NATAN COELHO DOS SANTOS, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3916/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO FOTUNA, 
SEBASTIÃO COSTA, solicitando que aprecie a possibilidade de IN-
CLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E 
COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3917/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE GODO-
FREDO VIANA, SISSI VIANA, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3918/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE GON-
ÇALVES DIAS, ANTÔNIO SOARES DE SENA, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3919/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE GO-
VERNADOR ARCHER, PROFESSORA LEIDE, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3920/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR EDISON LOBÃO, PROFESSOR GERALDO 
BRAGA, solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDI-
DAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À 
DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PRO-
JETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍ-
PIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3921/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE GO-
VERNADOR EUGÊNIO BARROS, CHIQUINHO DO BANCO, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3922/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR LUIZ ROCHA, ZEZÃO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3923/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR NEWTON BELLO, ROBERTO DO POSTO, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3924/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
GOVERNADOR NUNES FREIRE, JOSIMAR DA SERRARIA, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3925/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
GRAÇA ARANHA, BIRA, solicitando que aprecie a possibilidade de 
INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO 
E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3926/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE GRA-
JAÚ, MERCIAL ARRUDA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3927/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE GUIMA-
RÃES, OSVALDO GOMES, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3928/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ICA-
TU, WALACE, solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR 
MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COM-
BATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO 
NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO 
MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM 
ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3929/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
IAGARAPÉ DO MEIO, ALMEIDA, solicitando que aprecie a possi-
bilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3930/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE IGARA-
PÉ GRANDE, ERLÂNIO XAVIER, solicitando que aprecie a possi-
bilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3931/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE IMPE-
RATRIZ, ASSIS RAMOS, solicitando que aprecie a possibilidade de 
INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO 
E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3932/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ITAIPA-
VA DO GRAJAÚ, JUNIOR DO POSTO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3933/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ITAPE-
CURU MIRIM, BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
DAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA 
FORMA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3934/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE ITINGA 
DO MARANHÃO, LUCIO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3935/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE 
JATOBÁ, ROBERTINHO, solicitando que aprecie a possibilidade de 
INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO 
E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3936/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE JENI-
PAPO DOS VIEIRAS, ARNOBIO DO CARRO VELHO, solicitan-
do que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONS-
CIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, 
À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDA-
GÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FOR-
MA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3937/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE JOÃO 
LISBOA, VILSON SOARES, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3938/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE JOSE-
LÂNDIA, RAIMUNDO ZUCA, solicitando que aprecie a possibili-
dade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3939/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE JUNCO 
DO MARANHÃO, ANTÔNIO FILHO, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3940/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LUÍS 
DOMINGUES, GILBERTO BRAGA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILA-
ÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ES-
COLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE 
O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3941/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DA PEDRA, MAURA JORGE, solicitando que aprecie a possibili-
dade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3942/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DO JUNCO, EDINA FONTES, solicitando que aprecie a possibili-
dade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3943/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGO 
DOS RODRIGUES, VALDEMAR DA SERRARIA, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3944/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGO 
VERDE, ALEX ALMEIDA, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3945/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGOA 
DO MATO, DOUTOR ALEXANDRE DUARTE, solicitando que 
aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTI-
ZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTO-
MUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO 
DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE 
DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3946/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO, NERES POLICARPO, solicitando 
que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONS-
CIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, 
À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDA-
GÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FOR-
MA QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3947/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LA-
JEADO NOVO, ANA LÉA, solicitando que aprecie a possibilidade de 
INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO 
E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUI-
CÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS PÚBLI-
CAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O ANTEPRO-
JETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3948/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LIMA 
CAMPOS, DIRCE DO JAILSON, solicitando que aprecie a possibi-
lidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PRE-
VENÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO 
E AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3949/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE LORE-
TO, GERMANO COELHO, solicitando que aprecie a possibilidade 
de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, PREVEN-
ÇÃO E COMBATE À DEPRESSÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E 
AO SUICÍDIO NO PROJETO PEDAGÓGICO DAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO NA FORMA QUE DISPÕE O AN-
TEPROJETO EM ANEXO. 

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de incluir medidas de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município na forma que dispõe o anteprojeto em 
anexo. 

A proposta tem como base a Política Nacional de Prevenção 
da automutilação e do Suicídio do Governo Federal (Lei Federal nº. 
13.819/2019) que prevê que a notificação compulsória deverá ter cará-
ter sigiloso e vale para os casos de tentativa de suicídio e automutilação 
por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de informa-
ções, visando à prevenção da automutilação e do suicídio nas escolas 
públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de medidas 

de conscientização, prevenção e combate 
à depressão, à automutilação e ao sui-
cídio no projeto pedagógico das escolas 
públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
rão incluir, em seus projetos pedagógicos, medidas de conscientização, 
prevenção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio entre 
crianças, jovens e adolescentes.

Art. 2º - Entre as ações a serem desenvolvidas, estão incluídas a 
realização de palestras e debates, bem como a distribuição de cartilhas 
de orientação aos pais, alunos, professores e servidores.

Art. 3º - Na ocorrência de automutilação ou tentativa de suicídio, 
as escolas deverão notificar imediatamente o Conselho Tutelar compe-
tente.

Parágrafo único - A notificação ocorrerá em caráter sigiloso.
Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 

por conta das dotações orçamentárias próprias, consignadas no orça-
mento, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 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 3950/ 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 Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de recapeamento asfáltico e drenagem 
na Rua Saturno, n 23, Quadra 29, bairro Coroado, São Luís/MA, CEP 
65042-320. 

Assembleia Legislativa, em 09 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 3951/2021

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 Prefeito de São Luís/MA, o Sr. Eduardo Braide Salim, ao 
Secretário Municipal de Desporto e Lazer, o Sr. Ricardo Luiz Serra 
Diniz, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. 
David Col Debella, ao Secretário de Estado de Esportes e Lazer, o 
Sr. Rogério Rodrigues Lima, ao Secretário de Estado das Cidades 
e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, 
o Sr. Flávio Dino, solicitando a reforma e estruturação da quadra de 
esportes localizada na Rua Dom Luís, s/n, Conjunto E.I.T- Vila Isabel, 
bairro Anjo da Guarda, nesta cidade, CEP 65082-109.

Assembleia Legislativa, em 09 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 3952/2021

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 Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de infraestrutura na Rua Gomes de Sousa, n° 
578, bairro Vila Passos, São Luís/MA, CEP 65030-660.

Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021.

DUARTE JÚNIOR
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 3953/2021

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 
expediente ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do 
Maranhão, o Sr. Márcio Honaiser e ao Governador do Estado, o Sr. 
Flávio Dino, solicitando a implantação de uma unidade do Restaurante 
Popular na Região das Vilas, São José de Ribamar/MA, que têm como 
objetivo a produção e a distribuição de refeições saudáveis, com alto 
valor nutricional, a preços acessíveis, para pessoas que se encontram 
em situação de vulnerabilidade. 

Assembleia Legislativa, em 09 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 3954/ 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 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Braide Salim e 
ao Secretário Municipal de Educação, Marco Moura, solicitando 
serviços de reforma e manutenção da UEB Dom José de Medeiros 
Delgado, bem como a estruturação da quadra de esportes da escola, 
registrada no INEP sob o código n° 21261539 e localizada na Rua 
da Árvore, bairro Vila Cascavel, CEP 65058-315, São Luís/MA.

Importante se faz destacar que, os serviços de reforma e manu-
tenção da escola e sua quadra é de suma importância para o bom fun-
cionamento do aprendizado, garantindo a estrutura adequada para os 
alunos, pais e os profissionais do local. Ademais, é possível ensinar va-
lores, como a importância do zelo pelos espaços coletivos. Desta forma, 
levando em consideração a importância social da escola e a necessidade 
dos serviços solicitados, conforme imagens abaixo, propomos o atendi-
mento a esta solicitação.

Assembleia Legislativa, em 09 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 3955/ 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 Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Braide Salim e ao Se-
cretário Municipal de Educação, Marco Moura, solicitando servi-
ços de reforma e manutenção na UEB Professor José Gonçalves do 
Amaral Raposo, bem como a estruturação da quadra de esportes 
da escola, registrada no INEP sob o código n° 21021619 e localizada 
na Rua da Estação, s/n, bairro Pedrinhas, CEP 65099030, São Luís/
MA.

Importante se faz destacar que, os serviços de reforma e manu-
tenção da escola e sua quadra é de suma importância para o bom fun-
cionamento do aprendizado, garantindo a estrutura adequada para os 
alunos, pais e os profissionais do local. Ademais, é possível ensinar va-
lores, como a importância do zelo pelos espaços coletivos. Desta forma, 
levando em consideração a importância social da escola e a necessidade 
dos serviços solicitados, conforme imagens abaixo, propomos o atendi-
mento a esta solicitação. 

Assembleia Legislativa, em 09 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 3956/ 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 à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando análise da viabilidade 
de obras de infraestrutura na Avenida Bom Jesus, n 03, bairro Nova 
Jerusalém I, Paço do Lumiar, CEP 65130-000. 

Assembleia Legislativa, em 09 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 3957/ 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 Governador do Estado do Maranhão, o Exmo. Sr. Flávio 
Dino e ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Carlos Lula, solici-
tando a disponibilização de uma ambulância ao município de Palmei-
rândia/MA, de modo a garantir o direito à saúde dos cidadãos.

Assembleia Legislativa, em 09 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 3958/ 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 Governo, o Sr. Diego Galdino de 
Araújo e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando 
a construção de uma Praça da Família no município de Palmeirândia/
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MA, de modo a requalificar e urbanizar os espaços públicos, proporcio-
nando lazer aos munícipes.

Assembleia Legislativa, em 09 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 3959/ 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. Jefferson 
Portela e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a 
disponibilização de viatura policial ao município de Paço do Lumiar/
MA, de modo a reforçar o policiamento da região.

Assembleia Legislativa, em 09 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 3960/ 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 
expediente ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica, por meio do 
Programa Mais Asfalto, para o município de Palmeirândia/MA.

Ressalta-se, em especial, a necessidade da execução do serviço 
na estrada que liga a localidade denominada “ZÉ DOUTOR” ao PO-
VOADO SANTA EULÁLIA (26 km) e, deste, ao POVOADO ILHA 
TERCEIRA (20 km), haja vista serem os mais populosos do Município 
de Palmeirândia/MA.

Assembleia Legislativa, em 09 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 3961/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio Silva 
Sousa, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de política 
pública municipal com vistas a promover redução dos altos índices de 
violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 

defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 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 3962/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando que seja implantado estudo de 
viabilidade de política pública municipal com vistas a promover redu-
ção dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 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 3963/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando que seja implantado es-
tudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover 
redução dos altos índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 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 3964/2021

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 Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade 
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de política pública municipal com vistas a promover redução dos altos 
índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 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 3965/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade 
de política pública municipal com vistas a promover redução dos altos 
índices de violência contra a mulher.

Haja vista o crescente número de casos da espécie que vem sendo 
noticiados pela imprensa ensejando a adoção de Patrulha da Mulher 
como política pública cuja eficácia está no fortalecimento do gênero em 
defesa de seus direitos. Dessa forma, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 27 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.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 34/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA LOCADORA SÃO LUÍS LTDA. CLÁU-
SULA PRIMEIRA: Fica prorrogado o presente contrato em 12 (doze) 
meses, com início em 01 de agosto de 2021 e término em 31 de julho 
de 2022. CLÁUSULA SEGUNDA: O valor total do Contrato passará 
a ser da ordem de R$ 2.870.175,00 (dois milhões, oitocentos e setenta 
mil, cento e setenta e cinco reais), com reajuste de 22,5% (vinte e dois 
e meio por cento) do seu valor original. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de 
Despesas: 33.90.33.03 – Frete e locação de veículos para necessida-
de do serviço; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 - 
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de 
Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro. NOTA DE 
EMPENHO: Para fazer face ao objeto deste Termo Aditivo, foi emi-
tida em 26.07.2021, a Nota de Empenho n.º 2021NE001233, no valor 
de R$ 1.195.906,25 (um milhão, cento e noventa e cinco mil, nove-
centos e seis reais e vinte e cinco centavos) à conta da dotação acima 
especificada. BASE LEGAL:  art. 57, II, c/c 65, II da Lei nº 8.666/93 

e Processo Administrativo nº 1345/2021-AL. DATA DA ASSINATU-
RA: 28/07/2021. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia 
Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves Neto – Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CON-
TRATADA - EMPRESA LOCADORA SÃO LUÍS LTDA., CNPJ nº 
01.870.297/0001-09. São Luís–MA, 28 de julho de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA 
DE PREÇOS Nº 004/2021-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRA-
TIVO Nº 0989/2020-ALEMA

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, torna público 
aos interessados que, com base nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 
e no Edital da Tomada de Preços nº 004/2021, procedeu a análise e 
julgamento dos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes 
tendo-se chegado ao seguinte resultado: 

HABILITADAS:
•	 CONSTEC CONSTRUTORA;
•	 SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.
 INABILITADAS: 
•	 BASE ENGENHARIA EIRELI;
NÃO apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações Con-

tábeis do último exercício social. Apresentou Balanço Patrimonial de 
2019.

A Licitante não apresenta atestado de Capacidade Técnica Profis-
sional com os quantitativos mínimos nos itens do Projeto Básico con-
forme segue:

a) Execução de revestimento em carpete: 74,17 m²;
b) Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão: 

106,93 m;
c) Execução de piso em granito: 48,20 m².
Não apresentou conforme Projeto Básico subitem 7.2.6. 
“A licitante deverá apresentar quadro resumo dos itens presentes 

em seus atestados de capacidade técnica, comprovando a execução dos 
quantitativos mínimos de cada item, identificando com clareza a locali-
zação de cada quantitativo no atestado:”

•	 FRONTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA-ME;
NÃO apresentou Balanço Patrimonial e Demonstrações Con-

tábeis do último exercício social. Apresentou Balanço Patrimonial de 
2019.

A Licitante não apresenta atestado de Capacidade Técnica Profis-
sional com os quantitativos mínimos nos itens do Projeto Básico con-
forme segue:

a) Fornecimento e instalação de plataforma elevatória vertical 
ou elevador de passageiros: 01unidade;

b) Execução de fachada envidraçada: 62,55m²;
c) Execução de revestimento em carpete: 74,17 m²;
d) Fornecimento e instalação de guarda-corpo com corrimão: 

106,93 m;
e) Execução de piso tátil: 245,25 m²;
Não apresentou conforme Projeto Básico subitem 7.2.6. 
“A licitante deverá apresentar quadro resumo dos itens presentes 

em seus atestados de capacidade técnica, comprovando a execução dos 
quantitativos mínimos de cada item, identificando com clareza a locali-
zação de cada quantitativo no atestado.”

Fica aberto o prazo recursal de 5 (cinco) dias úteis na forma da 
lei n° 8.666/93, a partir da publicação deste aviso no Diário Oficial da 
ALEMA, encontrando-se os autos à disposição dos interessados para 
consulta na Comissão Permanente de Licitações da ALEMA. São Luís, 
26 de julho de 2021. André Luís Pinto MaiaPresidente da CPL/ALEMA
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