
PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE / SUS 

COORDENAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL

OFÍCIO N.° 185/2022 -  COORD. MUNIC. SAÚDE MENTAL.

Imperatriz-MA, 22 de Setembro de 2022.

Da: COORDENAÇÃO DA REDE DE SAÚDE MENTAL 
Ao Vereador Mareio Renê de Sousa.
Presidente da Comissão de Saúde.

Ilustríssimo,

Ao tempo em que cumprimento, venho por meio da Rede de Saúde Mental 

desta, solicita da comissão de saúde, uma Audiência Publica para o Dia 
06/10/2022, com intento de Apresentação e Aprovação do Protocolo de 

Acolhimento e diagnóstico tratamento e encaminhamento de pessoas com 

transtorno do espectro autista em Imperatriz. O ato público tem como objetivo, 

apresentar à sociedade uma linha de cuidados para atenção as pessoas com 

transtorno do espectro do autismo e suas famílias na Rede de Atenção Psicossocial.

. Certos da autorização para realização da mesma, desde já agradecemos por 

sua atenção e compreensão, nos colocando à disposição para quaisquer 

esclarecimentos por meio do contato 991413387. Após a confirmação faremos o 

envio da lista com nomes das instituições e pessoas a serem convidadas.

Respeitosamente,
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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Imperatriz/MA, 23 setembro de 2022

AUTORIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 
TEMA: Protocolo de atenção as pessoas com transtorno do espectro autista em Imperatriz

A pedido da coordenação da rede de saúde mental de Imperatriz, e após consulta em Comissão, os 

vereadores membros da COMISSÃO PERMANENTE DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, abaixo subscritos e 

assinados, autorizam a realização de audiência pública com o tema "Protocolo de atenção as pessoas 

com transtorno do espectro autista em Imperatriz".

Márcio Renê Gomes de Sousa (Presidente)

Rubem Lopes Lima (1? Vice-Presidente)

Flamarion de Oliveira Amaral (22 Vice-Presidente)

Jhony d o ^ ^ ^ ^ iS i lv a  (ie  Secretário)

Terezinha de Oliveira Santos (22 Secretário)

Rua: Simplício Moreira, n®. 1185 -  Centro -  Telefone: 3525-3452.
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CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 

DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES PERMANENTES

OFÍCIO N° 111/2022/CMI/DCP
Imperatriz, 05 de outubro de 2022.

Aos Senhores Vereadores -  Em Plenário 

Câmara Municipal de Imperatriz

Assunto: Aviso de cancelamento de Audiência Pública.

Senhores Parlamentares,

Ao cumprimentá-lo formalmente, informamos o cancelamento da audiência pública que 
ocorreria dia 06 de 2022 (quinta-feira) às 9h no Plenário desta egrégia casa de Leis, onde seria tratado 

sobre "O protocolo de atenção a pessoas com transtorno do espectro autista em Imperatriz", o

cancelamento foi solicitado de forma verbal pelo outrora solicitante, o Sr. A lberto Clésio Sousa Oliveira, 

coordenador da rede de saúde mental deste município, sustentando que o referido protocolo não tivera 

sido concluído a tempo para apresentação.

Sem mais, renovamos os votos de apreço aos nobres edis.
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CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ 
DEPARTAMENTO DAS COMISSÕES

CERTIDÃO

Ao quinto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, eu, Hugo 

Laranjeira Ferro, servidor deste órgão, no mister de "Diretor do departamento das comissões", 

certifico o arquivamento da Audiência Pública agendada para o dia 06/10/2022, tendo como 

objeto: Protocolo de atenção a pessoas com transtorno do espectro autista em Imperatriz, ipso 

Facto, resta concluso sem carecer de material hodierno a era deste comprovativo.

Para constar, subscrevo o presente termo de certificação.

Im peratriz/M  A, 05 de o u tu b rg ^e  2022

Hugo mrameira Ferro
DepartaBwítoVie Comissões

Rua: Simplício Moreira, n». 1185 -  Centro -  Telefone: 3525-3452.
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