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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 33 /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 - Esta Resolução Legislativa 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! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
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! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 30.07.2021

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 34/2021

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 
Maranhão a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor 
Raimundo Rucke Santos Souza.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa 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! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

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! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 30.07.2021

INDICAÇÃO Nº 4035/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de polí-
tica 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 4036/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos, solicitando que seja implantado estudo de via-
bilidade 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4037/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Ribamar Fiquene, Senhora Co-
ciflan Silva do Amarante, 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 4038/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Rosário, Senhor José Nilton Pi-
nheiro Calvet Filho, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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 4039/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Sambaíba, Senhora Maria de Fá-
tima Ribeiro Dantas, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4040/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver 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 4041/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando 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 4042/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Felipe 
Oliveira de Carvalho, solicitando que seja implantado estudo de via-
bilidade 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 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4043/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, solicitando 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 4044/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando 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 4045/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando que seja im-
plantado 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 4046/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de 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 4047/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, solicitando 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 4048/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da Silva, 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.
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INDICAÇÃO Nº 4049/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Antônio dos Lopes, Se-
nhor Emanuel Lima de Oliveira, 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 4050 /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 
HUMBERTO DE CAMPOS, LUIS FERNANDO, 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. - WELLING-
TON 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4051 /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 MATI-
NHA, LINIELDA DE ELDO, 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. - WELLING-
TON 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.
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 4052 /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 MATA 
ROMA, BESALIEL, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4053 /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 
MATÕES DO NORTE, SOLIMAR, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 4054 /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 
MATÕES, FERDINANDO COUTINHO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4055 /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 
MILAGRES DO MARANHÃO, JOSÉ AUGUSTO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4056 /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 MIRA-
DOR, DOMINGOS CABRAL, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4057/2021

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 MIRAN-
DA DO NORTE, ANGELICA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4058 /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 MIRIN-
ZAL, AMAURY 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4059 /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 MON-
ÇÃO, CLAUDIA SILVA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4060 /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 MON-
TES ALTOS, DOMINGOS FRANÇA, solicitando que aprecie a 
possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 
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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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4061 /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 MOR-
ROS, PARAIBA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4062 /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 MA-
RAJÁ DO SENA, LINDOMAR ARAÚJO, 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-
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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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4063 /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 MARA-
NHÃOZINHO, MARIA DEUSA LIMA ALMEIDA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4064 /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 
MARACAÇUMÉ, TIO GAL, 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 
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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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4065 /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 MAGA-
LHÃES DE ALMEIDA, NONATO CARVALHO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4066 /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 NINA 
RODRIGUES, RODRIGUES DE IARA, 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 
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sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4067 /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 
NOVA COLINAS, JOSA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4068 /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 NOVA 
IORQUE, DANIEL CASTRO, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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 
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públicas municipais. 

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Assembleia Legislativa, em 09 de julho de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, preven-
ção e combate à depressão, à automutilação e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4069 /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 NOVA 
OLINDA DO MARANHÃO, IRACY WEBA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4070 /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 OLINDA 
NOVA DO MARANHÃO, CONCEIÇÃO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4071 /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 OLINDA 
NOVA DO MARANHÃO, CONCEIÇÃO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4072 /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 PARNA-
RAMA, RAIMUNDO SILVEIRA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4073 /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 PINHEI-
RO, LUCIANO GENÉSIO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4074 /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 PAÇO 
DO LUMIAR, PAULA DA PINDOBA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4075 /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 
PALMEIRÂNDIA, EDILSON DA ALVORADA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4075 /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 
PALMEIRÂNDIA, EDILSON DA ALVORADA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4076 /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 PARAI-
BANO, VANESSA FURTADO, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4077 /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 PAS-
SAGEM FRANCA, MARLON TORRES, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4078 /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 PASTOS 
BONS, ENOQUE MOTA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4079 /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 PAU-
LINO NEVES, RAIMUNDINHO LIDIO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4080 /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 PAULO 
RAMOS, ADAILSON MACHADO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4081 /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 
PEDREIRAS, VANESSA MAIA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4082 /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 PEDRO 
RO ROSÁRIO, TOCA SERRA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4083 /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 PENAL-
VA, RONILDO CAMPOS, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4084 /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 PERIM 
MIRIM, HELIEZER DO POVO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4085 /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 PERI-
TORÓ, DOUTOR JUNIOR, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4086 /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 PINDA-
RÉ-MIRIM, ALEXANDRE COLARES, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4087 /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 PIO XII, 
AURELIO DA FARMACIA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4088 /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 PIRA-
PEMAS, FERNANDO CUTRIM, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4089 /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 POÇÃO 
DE PEDRAS, FRANCISCO PINHEIRO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4090 /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 PORTO 
FRANCO, DEOCLIDES MACEDO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4091 /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 PORTO 
RICO DO MARANHÃO, ALDO BROWN, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4092 /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 PRESI-
DENTE DUTRA, RAIMUNDO DA AUDIOLAR, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4093 /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 PRESI-
DENTE JUSCELINO, DOUTOR PEDRO RAMOS, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4094 /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 PRESI-
DENTE MÉDICI, DOUTOR CAÇULA 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4095 /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 PRESI-
DENTE SARNEY, VALÉRIA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4096 /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 PRE-
SIDENTE VARGAS, FABIANA, 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 
aut

omutilação 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4097 /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 
PRIMEIRA CRUZ, NILSON DO CASSÓ, 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. - WELLING-
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4098 /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 
RAPOSA, EUDES BARROS, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4099 /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 
RIACHÃO, RUGGERO FELIPE, 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. - WELLING-
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4100 /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 
RIBAMAR FIQUENE, COCIFLAN, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4101/2021

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 ROSÁ-
RIO, CALVET FILHO, 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. - WELLING-
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ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4102/2021

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 SANTA 
HELENA, ZEZILDO ALMEIDA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 

e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4103/2021

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 SAM-
BAÍBA, FATIMA DANTAS, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio no projeto pedagógico das 
escolas públicas do município.

Art. 1º - As escolas públicas da rede municipal de ensino deve-
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 4104/2021

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 SANTA 
INÊS, FELIPE DOS PNEUS, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4105/2021

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 SANTA 
LUZIA DO PARUÁ, VILSON FERRAZ, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.



  34       SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 34
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.

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

INDICAÇÃO Nº 4106/2021

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 SANTA 
LUZIA, FRANÇA DO MACAQUINHO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4107/2021

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 SANTA 
QUITÉRIA DO MARANHÃO, SAMIA MOREIRA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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 
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 4108/2021

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 SANTA 
RITA, DOUTOR HILTON, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4109/2021

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 SAN-
TANA DO MARANHÃO, MARCIO SANTIAGO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4110/2021

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 SANTO 
AMARO DO MARANHÃO, LEANDRO MOURA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4111/2021

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 SÃO 
JOÃO DOS PATOS, DOUTOR ALEXANDRE, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4112/2021

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 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, DOUTOR JULINHO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4113/2021

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 SÃO 
JOSÉ DOS BASÍLIOS, FARINHA PAÉ, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4114/2021

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 
SÃO LUIS GOZANGA DO MARANHÃO, DOUTOR JÚNIOR, 
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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4115/2021

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 
SÃO MATEUS DO MARANHÃO, IVO REZENDE, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4116/2021

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 SÃO 
PEDRO DA ÁGUA BRANCA, MARÍLIA GONÇALVES, solicitan-
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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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4117/2021

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 SÃO 
PEDRO DOS CRENTES, LAHESIO BOMFIM, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4118/2021

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 
SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA, SELITON MIRANDA, 
solicitando que aprecie a possibilidade de INCLUIR MEDIDAS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E COMBATE À DEPRES-
SÃO, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO NO PROJETO PE-
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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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4119/2021

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 SÃO 
RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, ACCIOLY CARDOSO, so-
licitando 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4120/2021

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 
SÃO ROBERTO, DANIELLY TRABULSI, 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 
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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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4121/2021

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 SÃO VI-
CENTE FERRER, ADRIANO FREITAS, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4122/2021

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 SATUBI-
NHA, SANTOS FRANKLIN, 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 
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por estabelecimentos de saúde, segurança, escolas e conselhos tutelares. 
Além de medidas de notificação, o normativo incluiu a criação de um 
sistema nacional, envolvendo estados e municípios, para prevenção da 
automutilação e do suicídio, bem como um serviço telefônico gratuito 
para atendimento do público.

A presente proposição tem como principal objetivo a atuação das 
prefeituras no sentido de conscientização e disseminação de 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4123/2021

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 SENA-
DOR ALEXANDRE COSTA, DOUTOR ORLANDO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4124/2021

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 SENA-
DOR LA ROCQUE, PROFESSOR BARTOLOMEU, 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 
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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 me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

INDICAÇÃO Nº 4125/2021

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 SER-
RANO DO MARANHÃO, VAL 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4126/2021

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 SÍTIO 
NOVO, ANTÔNIO COELHO, solicitando que aprecie a possibilida-
de 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio no projeto pedagógico das 
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 4127/2021

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 
SUCUPIRA DO RIACHÃO, WALTER AZEVEDO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4128/2021

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 SUCU-
PIRA DO NORTE, MARCONY, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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 
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 4129/2021

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 TASSO 
FRAGOSO, DOUTOR ROBERTH, 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 me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

INDICAÇÃO Nº 4130/2021

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 TIMBI-
RAS, DOUTOR ANTÔNIO BORBA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.
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Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

INDICAÇÃO Nº 4131/2021

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 TIMON, 
DINAIR VELOSO, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4132/2021

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 TRI-
ZIDELA DO VALE, DOUTOR DEIBSON BALE, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4133/2021

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 
TUFILÂNDIA, VILDE, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4134/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Olho D’Água das Cunhãs, Se-
nhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando que seja implantado estu-
do 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 4135/2021

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 TURIA-
ÇU, EDESIO CAVALCANTI, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 4136/2021

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 TURI-
LÂNDIA, PAULO CURIÓ, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4137/2021

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 
TUTÓIA, DIRINGA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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-
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mento, suplementadas se necessário.

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

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

INDICAÇÃO Nº 4138/2021

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 VAR-
GEM GRANDE, CARLINHOS BARROS, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4139/2021

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 VIANA, 
WANDERSON BUENO, 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 me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.



  50       SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021                                                                 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 50
INDICAÇÃO Nº 4140/2021

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 
VILA NOVA DOS MARTIRÍOS, JORGE VIEIRA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4141/2021

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 
URBANO SANTOS, PROFESSOR CLEMILTON, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4142/2021

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 VI-
TÓRIA DO MEARIM, NATO DA NORDESTINA, solicitando que 
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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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4143/2021

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 VITO-
RINO FREIRE, LUANNA, 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Dispõe sobre a inclusão de me-
didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4144/2021

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 ZÉ 
DOCA, JOSINHA CUNHA, 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. 
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 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. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

ANTEPROJETO
Dispõe sobre a inclusão de me-

didas de conscientização, prevenção e 
combate à depressão, à automutilação 
e ao suicídio 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.

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

INDICAÇÃO Nº 4145/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, Se-
nhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução 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 4146/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de políti-
ca 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 4147/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, 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 4148/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, 
Senhor Kleber Alves de Andrade, solicitando que 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
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4149/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando que seja im-
plantado 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 4150/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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 4151/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4152/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, 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 4153/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, 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 4154/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, 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 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4155/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4156/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando que seja implan-
tado 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 4157/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4158/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver 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 4159/2021

Senhor Presidente,

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 a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, 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 4160/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, 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 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021 55
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4161/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de 
política pública municipal com vistas a promover redução dos altos ín-
dices 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 4162/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4163/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4164/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Conceição do Lago Açu, Senhor 
Divino Alexandre de Lima, 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 4165/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, 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 4166/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, 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 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4167/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Davinópolis, Senhor Raimundo 
Nonato Almeida dos Santos, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução 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 4168/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de 
política pública municipal com vistas a promover redução dos altos ín-
dices 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 4169/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Duque Bacelar, Senhor Fran-
cisco Flávio Lima Furtado, 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 4170/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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 4171/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, 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 4172/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando que seja implantado estu-
do 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.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                       SEXTA-FEIRA, 30 DE JULHO DE 2021 57

INDICAÇÃO Nº 4173/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, 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 4174/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução 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 4175/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver 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 4176/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Fortuna, Senhor Sebastião Pe-
reira da Costa Neto, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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 4177/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, 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 4178/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, 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.
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INDICAÇÃO Nº 4179/2021

Senhor Presidente,

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 a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando que seja im-
plantado 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 4180/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Governador Edison Lobão, Se-
nhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando que seja implan-
tado 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 4181/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando que seja implantado 
estudo de viabilidade de política pública municipal com vistas a promo-
ver 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 4182/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Governador Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando que seja implan-
tado 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 4183/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Governador Newton Belo, Se-
nhor Roberto Silva Araújo, 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 4184/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Governador Nunes Freire, Se-
nhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando que seja implantado estu-
do 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.
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INDICAÇÃO Nº 4185/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Graça Aranha, Senhor Ubiraja-
ra Rayol Soares, 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 4186/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de 
política pública municipal com vistas a promover redução dos altos ín-
dices 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 4187/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de 
política pública municipal com vistas a promover redução dos altos ín-
dices 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 4188/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, 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 4189/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de polí-
tica 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 4190/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4191/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, 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 4192/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, 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 4193/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Itaipava do Grajaú, Senhor Jo-
valdo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando que seja implantado estu-
do 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 4194/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Itapecuru Mirim, Senhor Bene-
dito de Jesus Nascimento Neto, solicitando que seja implantado estu-
do 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 4195/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução 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 4196/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, 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.
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INDICAÇÃO Nº 4197/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução 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 4198/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira Lima, solicitando que seja implantado estudo de via-
bilidade 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 4199/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de 
política pública municipal com vistas a promover redução dos altos ín-
dices 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 4200/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando que seja im-
plantado 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 4201/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução 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 4202/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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.
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INDICAÇÃO Nº 4203/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, 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 4204/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de polí-
tica 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 4205/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando que seja im-
plantado 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 4206/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, 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 4207/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, 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 4208/2021

Senhor Presidente,

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 a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora Dirce 
Prazeres Rodrigues, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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.
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INDICAÇÃO Nº 4209/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando que seja implantado estudo de viabilidade de 
política pública municipal com vistas a promover redução dos altos ín-
dices 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 4210/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4211/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução 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 4212/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando que seja implantado estudo de via-
bilidade 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 4213/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Marajá do Sena, Senhor Lindo-
mar Lima de Araújo, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4214/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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.
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INDICAÇÃO Nº 4215/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando que seja implantado estudo de viabi-
lidade 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 4216/2021

Senhor Presidente,

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 a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda 
Nunes Cunha, 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 4217/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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 4218/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando que seja implantado estudo de via-
bilidade 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 4219/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Milagres do Maranhão, Senhor 
José Augusto Cardoso Caldas, solicitando que seja implantado estudo 
de viabilidade de política pública municipal com vistas a promover re-
dução 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 4220/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, 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.
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INDICAÇÃO Nº 4221/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Miranda do Norte, Senhora An-
gélica Maria Sousa Bonfim, 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 4222/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mirinzal, Senhor Amaury 
Santos Almeida, 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 4223/2021

Senhor Presidente,

Na forma 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 Monção, Senhora Klautenes De-
line Oliveira Nussrala, solicitando que seja implantado estudo de via-
bilidade 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 4224/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Montes Altos, Senhor Domingos 
Pinheiro Cirqueira, solicitando que seja implantado estudo de viabili-
dade 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 4225/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, 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 4226/ 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 Marcio Jerry, Secretário de Estado 
das Cidades, no sentido de que adote providências para garantir com a 
maior brevidade possível, a expedição da Ordem de Serviço para cons-
trução da quadra esportiva no Povoado Curralinho em Magalhães de 
Almeida /MA. 

Os recursos já foram garantidos por meio de Emenda Parlamen-
tar, com a obra já licitada e com a empresa vencedora do certame já 
contratada.

A reividicação partiu da comunidade esportiva do Povoado de 
Curralinho que há anos anseia pela construção do objeto desta indica-
ção.

Por isso apresento o presente expediente indicatório, na certe-
za de sua aprovação e na expectativa de que o Secretário de Estado 
das Cidades acolha a presente Indicação, empregando os meios legais 
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pertinentes para que o Estado possa fazer a expedição da Ordem de 
Serviço para o inicio da execução da obra acima citada, 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 27 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 4227/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora Se-
cretária de Estado da Mulher, Nayra Monteiro, solicitando que dispo-
nibilize o “Ônibus Lilás” para a cidade de Arari, bem como os serviços 
por ela disponibilizados.

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 28 DE JULHO DE 2021. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4228 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora Se-
cretária de Estado da Mulher, Nayra Monteiro, solicitando que disponi-
bilize a “Carreta da Mulher” para a cidade de Arari, bem como os serviços 
por ela disponibilizados.

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 28 DE JULHO DE 2021. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4229/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício à Excelentíssima Senhora Se-
cretária de Estado da Mulher, Nayra Monteiro, solicitando que dis-
ponibilize o “Ônibus Lilás” para a cidade de Buriti de Inácia Vaz, bem 
como os serviços por ela disponibilizados.

O atendimento da solicitação irá atender a população do municí-
pio, gerando acesso a cidadania e saúde básica da mulher.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 28 DE JULHO DE 2021. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4230/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que 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 Nina Rodrigues, Senhor Rai-
mundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando que seja implantado estu-
do 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 4231/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, 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 4232/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, 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.
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