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PROJETO DE LEI Nº 060 / 2021

Obriga as concessionárias de ser-
viços públicos essenciais a informar em 
tempo real sobre interrupção de seus ser-
viços no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 1º As concessionárias de serviços públicos essenciais no es-
tado do Maranhão ficam obrigadas a informar, através de todos os meios 
de comunicação possíveis, inclusive redes sociais, em tempo real, a in-
terrupção de seus serviços que vier a ocorrer por qualquer causa.

§1° A informação de que trata o caput deverá especificar o motivo 
da interrupção e a previsão de seu restabelecimento.

§2º Quando a interrupção dos serviços for programada, as 
concessionárias deverão informar com antecedência mínima de 24 
horas.

§3º Havendo diversidade de plataformas de comunicação do 
fornecedor e, dentre elas, específicas para cidade ou estado, a obrigação 
de informação se restringirá à plataforma local.

Art. 2º O não atendimento do previsto nesta Lei sujeitará o res-
ponsável às sanções previstas pela Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 
do Consumidor).

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo determinar o órgão competen-
te para a fiscalização e cumprimento desta lei. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 13 de fevereiro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e 
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal 
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção 
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Em sen-
do assim, nesta seara, o presente projeto, além de beneficiar fornecedo-
res de serviços, beneficiaria, principalmente, os consumidores.

A iniciativa parlamentar também está legitimada, na medida em 
que a matéria proposta não está inserida no rol taxativo das matérias pri-
vativas do Governador do Estado, elencadas no art. 43 da Constituição 
do Estado do Maranhão.

A presente proposição tem por finalidade que o consumidor seja 
comunicado acerca de qualquer interrupção de serviços públicos, em 
tempo real. Esse projeto de lei garante o direito à informação, previsto 
no Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III.

Com efeito, deve ser ressaltado que art. 4° do Código de Defesa 
do Consumidor assegura que as relações de consumo devem se pau-
tar pelo respeito à dignidade dos consumidores, a proteção dos seus 
interesses econômicos e a transparência e harmonia na relação com o 
fornecedor.

Assim, ao informar de imediato sobre a interrupção de serviços 
públicos, as concessionárias possibilitam que os consumidores se pla-
nejem, além de reduzir a procura de informações nos serviços de aten-
dimento ao consumidor das empresas, minimizando danos e desgastes 
dos usuários dos referidos serviços públicos.

O Supremo Tribunal Federal decidiu em 05 de fevereiro de 
2021, por maioria dos votos, na ação direta de inconstitucionalidade 

nº 6095, que é constitucional norma do Estado do Rio de Janeiro, Lei 
nº. 8.099/2018, que obriga as concessionárias de serviços públicos es-
senciais do estado a informar, em tempo real, a interrupção de seus 
serviços.

Prevaleceu na decisão o voto do relator, ministro Ricardo Lewan-
dowski, segundo o qual, ao contrário do alegado pela Abrafix, a norma 
não invade a competência privativa da União para legislar sobre servi-
ços de telecomunicações (artigo 22, inciso IV, da Constituição). Para 
Lewandowski, a lei insere-se na competência do estado para, de forma 
concorrente, editar leis sobre consumo e responsabilidade por dano ao 
consumidor (artigo 24, incisos V e VIII, da Constituição).

Tendo em vista o mérito da matéria e sua pertinência, peço a 
aprovação da proposição pelo nobres pares.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 13 de fevereiro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 061 / 2021

Institui a campanha permanen-
te de combate ao assédio e à violência 
contra mulheres nos eventos culturais e 
esportivos realizados no Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências.

Art. 1º – Fica instituída a campanha permanente de combate ao 
assédio e à violência contra mulheres nos eventos culturais e esportivos 
realizados no Estado do Maranhão.

Art. 2º – A realização de ações da campanha permanente de com-
bate ao assédio e à violência contra mulheres nos eventos culturais es-
portivos no Maranhão é exigência para execução de eventos públicos 
no estado.

Art. 3º – São ações da campanha permanente contra o assédio e 
a violência contra a mulher:

I – a realização de campanhas educativas de enfrentamento e de-
núncia ao assédio e a violência contra mulheres, por meio de entrega de 
folhetos informativos e anúncios no sistema de som do evento;

II – a divulgação de vídeos ou reprodução de áudios que comba-
tem o assédio e a violência contra mulher, durante parte dos intervalos 
dos eventos esportivos e culturais;

III – a divulgação dos telefones dos órgãos públicos de amparo e 
de atendimento às mulheres vítimas de assédio e de violência;

IV – a destinação de local especializado para recebimento de 
denúncias de assédio e de violência sofrida por mulheres no próprio 
evento.

Art. 4º – São objetivos da campanha permanente de combate ao 
assédio e à violência contra a mulher nos eventos de que trata esta lei:

I – combater a ocorrência do assédio e a violência contra as mu-
lheres nos eventos esportivos e culturais;

II – tornar esses eventos no estado do Maranhão mais seguros 
para as mulheres;

III – conscientizar e mobilizar a população no combate aos cri-
mes contra mulher.

Art. 5º – As câmeras de videomonitoramento de segurança dos 
eventos deverão ser disponibilizadas de modo imediato, sempre que so-
licitadas pelas autoridades competentes, para que as mulheres acometi-
das por assédio ou violência possam identificar os infratores e efetivar 
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a denúncia dessas condutas. 

Art. 6º – Aos responsáveis pela realização dos eventos, será apli-
cada multa corresponde a 1% (um por cento) da arrecadação do evento, 
caso não sejam realizadas nenhuma das ações mencionadas no artigo 3º 
e seus incisos desta Lei.

Art. 7º – Caberá ao órgão executivo responsável a regulamenta-
ção e fiscalização de cumprimento desta Lei.

Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de fevereiro de 2021. - NETO EVANGELIS-
TA - Deputado Estadual

JUSTIVICATIVA
 
O presente projeto de lei, busca combater o assédio e a violência 

sofrida por mulheres em eventos esportivos e culturais no Estado do 
Maranhão

Esse problema é um retrato de parte da cultura brasileira, que é 
cercada de traços machistas e misóginos.

A Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha - já cria mecanismos 
para coibir a violência contra a mulher. Na citada lei, temos as seguintes 
disposições:

“Art. 3º – Serão asseguradas às mulheres as condições para o 
exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimenta-
ção, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária.

§ 1º – O poder público desenvolverá políticas que visem garantir 
os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas 
e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

§ 2º – Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as 
condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados 
no caput.”

Entretanto, embora a lei supracitada tenha sido marcante na de-
fesa de direitos das mulheres, nota-se que são constantes os relatos de 
assédio e violência contra mulher em eventos dessa natureza. 

Em recentes relatos que ganharam a mídia, fica evidente que o 
direito ao lazer por parte das mulheres não é plenamente garantido em 
eventos esportivos e culturais. Esses casos são muito frequentes, entre-
tanto, não é sempre que a vítima de agressão tem coragem de delatar 
seu agressor. Segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança 
Pública, 52% das mulheres não denunciam seus agressores.

A norma em proposição tem dois grandes objetivos. O primeiro 
é o amparo às mulheres vítimas de assédio e de violência em eventos 
esportivos ou culturais. Esse amparo será viabilizado por meio da desti-
nação de local especializado para recebimento de denúncias de assédio 
e de violência sofridas por mulheres no próprio evento.

O segundo grande objetivo da legislação é a conscientização e o 
engajamento da sociedade no respeito à mulher e amparar o seu direito 
de lazer. Objetiva-se, com a realização de campanhas educativas, exibi-
ção de vídeos e divulgação de órgãos de proteção à mulher, a mobiliza-
ção da sociedade nessa causa. Por meio dessas ações, as mulheres vão 
ser informadas de seus direitos, vão se sentir encorajadas a denunciar 
relacionamentos abusivos e terão maior segurança para desfrutar seu 
momento de lazer.

Nestes termos, contamos com o apoio dos nobres Pares para 
aprovação deste projeto de lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 12 de fevereiro de 2021. - NETO EVANGELIS-
TA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 087 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, re-
queiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja enca-
minhado expediente à Secretária de Estado, Patrimônio e Assistência 
os Servidores – SEGEP, Flávia Alexandrina Coelho Almeida Morei-
ra, SOLICITANDO QUE SE DESIGNE A ESCLARECER QUAL 
A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE 
CONTRIBUIÇÃO PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 
DOS MILITARES, SOBRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCI-
DIR TAL CONTRIBUIÇÃO E SE ESTAS COMPÕEM OS PRO-
VENTOS DOS MILITARES NA INATIVIDADE.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 04 de fevereiro de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 088 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja en-
caminhado expediente ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de 
Estado da Saúde, Carlos Lula, solicitando que se designem a esclare-
cer onde foram aplicados os recursos públicos enviados pelo Governo 
Federal ao Maranhão durante o ano de 2020, referentes ao valor de 
R$ 1.582.012.896,27 por meio da Lei Complementar 173/2020, que es-
tabelece o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus; e, 
ainda, R$1.326.475.869,30 pelo Fundo Nacional de Saúde.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 15 de fevereiro de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

Resumo da Ata da Segunda Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia três de fevereiro de dez mil e 
vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges. 
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Arnaldo Melo, 
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pau-
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lo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael 
Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Inácio Lula. Participaram re-
motamente os Senhores Deputados Antônio Pereira, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): Andreia Martins Rezende, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena 
Duailibe, Fábio Macedo, Mical Damasceno e Pastor Cavalcante. O Pre-
sidente declarou aberta a Sessão determinando a leitura do texto bíbli-
co, do Resumo da ata da sessão anterior, que foi aprovado e concedeu a 
palavra aos (as) Deputados (as): Professora Socorro Waquim, Professor 
Marco Aurélio, Rildo Amaral, Doutor Yglésio, Rafael Leitoa, Welling-
ton do Curso, César Pires, Roberto Costa e Neto Evangelista. Esgotado 
o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente 
declarou aberta a Ordem do Dia anunciando que o Projeto de Lei n° 
329/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno, foi transferido 
devido à ausência da autora e os Requerimentos n°s: 392 e 394/2020, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, foram retirados a pedido do 
autor. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 398/2020, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando que seja  convocada uma 
Sessão Extraordinária, a ser realizada logo após a presente Sessão, para 
que sejam votados em regime de urgência, o Projeto de Lei Comple-
mentar nº 001/20, de autoria do Poder Judiciário. Submetidos à delibe-
ração da Mesa os Requerimentos nºs: 391/20, do Deputado Wellington 
do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário 
de Estadual de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando 
informações referentes ao quantitativo atualizado do efetivo da Polícia 
Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Agentes Peniten-
ciários, bem como, o número de aposentados das respectivas corpora-
ções e a projeção para aposentadorias em 2020 e 2021 e a quantidade 
exata de cargos vagos em cada corporação e Requerimento nº393/2020, 
de mesma autoria, também ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando informações quan-
to a destinação dos 107 respiradores doados pela iniciativa privada ao 
Governo do Estado. Estes requerimentos, foram indeferidos, o autor 
recorreu da decisão ao Plenário, sendo os mesmos incluídos na Ordem 
do Dia da próxima Sessão Ordinária. Na sequência, foram deferidos: 
Requerimento nº 001/2021, ainda de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familia-
res da Senhora Desembargadora Cleonice Silva Freire, externando sen-
timento de pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 02 de janeiro do 
corrente ano; Requerimento nº 003/2021, de autoria do Deputado Ar-
naldo Melo,  solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa, voto 
de pesar, pelo falecimento da ex – Deputada Estadual Maria da Graça 
Nunes Melo, sendo esta iniciativa comunicada à família enlutada; Re-
querimento nº 006/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso, 
subscrito pelo Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja enviada 
mensagem de pesar aos familiares do Tenente Coronel Ronilson Gomes 
Pinto, externando o mais profundo sentimento de pesar pelo seu óbito, 
ocorrido no dia 28 de janeiro do corrente ano; Por fim, foram deferidos 
os Requerimentos nºs: 005, 007, 008, 009, 010 e 011/2021, todos do 
Deputado Doutor Yglésio, solicitando que sejam submetidos à aprecia-
ção do Plenário os Pareceres nºs 786; 779, 783, 811, 814 e 815/2020, da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrários aos Projetos 
de Lei nºs: 210, 246, 259 e 273/2020, 450 e 659/2019, todos de sua 
autoria. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado 
o presente Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado. 
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São 
Luís,  16 de fevereiro de 2021.

Segundo (a) Secretário (a)

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 11/2020-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA KENTA INFORMÁTICA S/A, fir-
mam entre si o primeiro apostilamento ao referido contrato. OBJETO: 
Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000191, de 05/02/2021, no 
valor de R$ 86.934,66 (oitenta e seis mil, novecentos e trinta e quatro 
reais e sessenta e seis centavos) para fazer face às despesas inerentes a 
este Contrato, durante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Natureza 
de Despesas: 33.90.40.06 – Locação de software;  Gestão: 00001 – Ges-
tão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislati-
va; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legis-
lativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Informática);  Histórico: Objeto: Licença de software DRS plenário. 
Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro. 
BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 3434/2020. DATA DA ASSINATURA: 10/02/2021. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 16 de 
fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral


