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 SESSÃO ORDINÁRIA
ORDEM DO DIA 23.02.2021 - TERÇA-FEIRA 

I – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 
398/2020).

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/2020, 
DE AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, (MENSAGEM Nº 
022/2019), TRANSFORMA A COMARCA DE ALTO ALEGRE DO 
MARANHÃO, CRIADA PELO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 87/2005, EM 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO MATEUS DO 
MARANHÃO. – COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS CO-
MISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - E ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABA-
LHO – RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUZA.

II – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

2. PROJETO DE LEI N° 329/2019, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA MICAL DAMASCENO, DISPÕE SOBRE A PARTICIPA-
ÇÃO OBRIGATÓRIA EM FESTAS RELIGIOSAS NAS ESCOLAS 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E TEC-
NOLOGIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. 
TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA.

III – PARECERES
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO  

3. PARECER Nº 779/2020, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 246/2020, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE TARIFA 
DE ESGOTO SANITÁRIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O AUTOR RECORREU 
À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO 
REQUERIMENTO Nº 007/2021, CONFORME O § 4º DO ART. 
182 DO REGIMENTO INTERNO,  ONDE FOI ACATADA A DE-
CISÃO PELA MESA. – RELATOR DO PARECER DEPUTADO 
RAFAEL LEITOA.  

4. PARECER Nº 783/2020, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 273/2020, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DR. YGLÉSIO, DISPÕE SOBRE O ESTÍMULO À CONTRATA-
ÇÃO DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
COM DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS SEUS PARCEIROS NOS 
CONTRATOS PÚBLICOS FIRMADOS PELO ESTADO DO MARA-
NHÃO.. O AUTOR RECORREU À MESA DIRETORA DA DECI-
SÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 009/2021, 
CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,  
ONDE FOI ACATADA A DECISÃO PELA MESA. – RELATOR 
DO PARECER DEPUTADO RAFAEL LEITOA.  

5. PARECER Nº 786/2020, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 210/2020, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE “DISPÕE SOBRE A REDUÇÃO DA 
JORNADA DE TRABALHO DOS SERVIDORES ESTADUAIS QUE 
TENHAM SOB SUA GUARDA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA”.. 
O AUTOR RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA 
CCJC, ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 005/2021, CONFOR-
ME O § 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,  ONDE 
FOI ACATADA A DECISÃO PELA MESA. – RELATOR DO PA-
RECER DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

6. PARECER Nº 811/2020, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 659/2019, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE 
PROGRAMAS DE INTEGRIDADE NAS EMPRESAS QUE CON-
TRATEM COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O AUTOR RE-
CORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRA-
VÉS DO REQUERIMENTO Nº 011/2021, CONFORME O § 4º DO 
ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,  ONDE FOI ACATADA A 
DECISÃO PELA MESA. – RELATOR DO PARECER DEPUTA-
DO RICARDO RIOS.  

7. PARECER Nº 814/2020, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 259/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DR. YGLÉSIO, INSTITUI A POLÍTICA DE ACOLHIMENTO 
EM FAMÍLIA ACOLHEDORA DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
AFASTADOS DO CONVÍVIO FAMILIAR POR DECISÃO JUDI-
CIAL. O AUTOR RECORREU À MESA DIRETORA DA DECI-
SÃO DA CCJC, ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 008/2021, 
CONFORME O § 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,  
ONDE FOI ACATADA A DECISÃO PELA MESA. – RELATOR 
DO PARECER DEPUTADO RAFAEL LEITOA.  

8. PARECER Nº 815/2020, DE AUTORIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO 
AO PROJETO DE LEI Nº 450/2019, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DR. YGLÉSIO, ACRESCE CRITÉRIOS DE DESEMPATE AOS 
PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS ENTRE EMPRESAS 
PRIVADAS E O ESTADO DO MARANHÃO.. O AUTOR RECOR-
REU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC, ATRAVÉS 
DO REQUERIMENTO Nº 010/2021, CONFORME O § 4º DO 
ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO,  ONDE FOI ACATADA 
A DECISÃO PELA MESA. – RELATOR DO PARECER DEPU-
TADO RAFAEL LEITOA.  

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

9. REQUERIMENTO Nº 391/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA, ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO O SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO ESTA-
DUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, O SR. JEFFERSON PORTE-
LA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES REFERENTES AO QUAN-
TITATIVO ATUALIZADO DO EFETIVO DA POLÍCIA MILITAR, 
POLÍCIA CIVIL, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E AGENTES 
PENITENCIÁRIOS (CONCURSADOS, CONTRATADOS E SELE-
TIVADOS), BEM COMO O NÚMERO DE APOSENTADOS DAS 
RESPECTIVAS CORPORAÇÕES E A PROJEÇÃO PARA APO-
SENTADORIAS EM 2020 E 2021 E A QUANTIDADE EXATA DE 
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CARGOS VAGOS EM CADA CORPORAÇÃO. INDEFERIDO – O 
AUTOR RECORREU AO  PLENÁRIO.

10. REQUERIMENTO Nº 392/2020, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA, ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO ESTA-
DUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, SR. JEFFER-
SON PORTELA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES REFERENTES 
À QUANTIDADE DE VIATURAS ADQUIRIDAS OU ALUGADAS, 
E SEUS RESPECTIVOS VALORES, PELO GOVERNO DO ESTA-
DO DO MARANHÃO NO ANO DE 2020 BEM COMO SUAS PLA-
CAS, CHASSIS E OS ÓRGÃOS/UNIDADES PARA ONDE FORAM 
DESTINADAS E SUAS RESPECTIVAS CIDADES. INDEFERIDO 
– O AUTOR RECORREU AO  PLENÁRIO.

11. REQUERIMENTO Nº393/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA, ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO O SENHOR FLÁVIO DINO, E AO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DE SAÚDE, SENHOR CARLOS LULA, SOLICITANDO 
QUE ENCAMINHEM A ESTA CASA RELAÇÃO DESCRITIVA 
COM A DESTINAÇÃO DOS 107 RESPIRADORES DOADOS PELA 
INICIATIVA PRIVADA AO GOVERNO DO ESTADO, ESPECIFI-
CANDO-SE A MARCA, LOTE/NÚMERO DE SÉRIE, DATA DA 
ENTREGA E UNIDADE DE SAÚDE CONTEMPLADA. INDEFE-
RIDO – O AUTOR RECORREU AO  PLENÁRIO.

12.  REQUERIMENTO N° 021/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE SEJAM DESARQUI-
VADOS OS PROJETOS DE LEI N° 282/2020 E 362/2017, DE SUA 
AUTORIA.

13. REQUERIMENTO N° 022/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO QUE APÓS OUVIDO O 
PLENÁRIO SEJA DETERMINADO A TRAMINATAÇÃO EM RE-
GIME DE URGÊNCIA O PROJETO DE LEI Nº 360/2020, DE SUA 
AUTORIA.

14. REQUERIMENTO N° 024/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE SEJA SUB-
METIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A 
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO 
DE LEI Nº 009/2021, DE SUA AUTORIA,

15. REQUERIMENTO N° 027/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE SEJA SUB-
METIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA 
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A 
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO 
DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 021/2020, DE SUA AUTORIA.

16. REQUERIMENTOS Ns° 028 A 041 E 043 A 078/2021, 
TODOS DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO 
CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE 
CONGRATULÇÃO  PELA POSSE DOS EXCELENTÍSSIMOS PRE-
FEITOS DO ESTADO DO MARANHÃO, DESEJANDO-LHES SU-
CESSO  FRENTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

17. REQUERIMENTO N° 084/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO QUE SEJA DISCU-
TIDO E VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA OS PROJETOS DE 
LEI Nº 22,25 E 36/2021, DE SUA AUTORIA. 

18. REQUERIMENTO N° 091/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÃO 
À DIREÇÃO DA TV MIRANTE, EM VIRTUDE DO PROGRAMA 
“BOM DIA, MIRANTE”, APRESENTADO PELOS JORNALISTAS 
JOSÉ RAIMUNDO SOARES JÚNIOR E CÉLIA FONTINELE, COM 
02 (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO, DANDO DESTAQUE ÀS 
PRINCIPAIS NOTÍCIAS DO MARANHÃO, PARABENIZANDO-
-OS PELO QUADRO “BASTIDORES” QUE DÁ DESTAQUE ÀS 
AÇÕES PARLAMENTARES, APRESENTADO PELO JORNALISTA 
CLÓVIS CABALAU.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA 

19. REQUERIMENTO Nº 013/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO 
SENHOR JOSÉ DE RIBAMAR PIRES DE CASTRO, PELO SEU 
FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 27 DE JANEIRO DO COR-
RENTE ANO. 

20. REQUERIMENTO N° 018/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, SENHOR CARLOS LULA, INFORMAÇÕES QUANTO AO 
MOVIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DO MEDICAMENTO QUETIA-
PINA 200MG, PARA TRATAMENTO DE TRANSTORNO BIPOLAR 
E ESQUIZOFRENIA NA FARMÁCIA DO ESTADO DE MEDICA-
MENTOS ESPECIALIZADOS – FEME. 

21. REQUERIMENTO N° 023/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA  ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO, AO SECRETÁRIO DE SEGU-
RANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR JEF-
FERSON PORTELA E AO COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA 
MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, CEL. PEDRO RIBEI-
RO, INFORMAÇÕES REFERENTES AO QUANTITATIVO ATUA-
LIZADO DE VIATURAS EM FUNCIONAMENTO, BEM COMO 
SUAS RESPECTIVAS LOTAÇÕES E LOCALIZAÇÕES DOS BA-
TALHÕES EM QUAIS SE ENCONTRAM, VIATURAS EM MANU-
TENÇÃO E SUCATAS DISPONÍVEIS NA POLÍCIA MILITAR DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

22. REQUERIMENTO N° 082/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO, SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE SAÚ-
DE, SENHOR CARLOS LULA, INFORMAÇÕES REFERENTES 
AO NÚMERO DE LEITOS DISPONÍVEIS NA REDE PÚBLICA 
DE SAÚDE DO ESTADO DESTINADOS AOS PACIENTES COM 
COVID-19. A PRESENTE SOLICITAÇÃO TEM COMO FULCRO O 
ART. 37, § 1º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE ASSEGURA A 
PUBLICIDADE COMO PRINCÍPIO NORTEADOR DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA

23. REQUERIMENTO N° 088/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR FLÁ-
VIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, CARLOS 
LULA, SOLICITANDO QUE SE DIGNEM A ESCLARECER ONDE 
FORAM APLICADOS OS RECURSOS PÚBLICOS ENVIADOS 
PELO GOVERNO FEDERAL AO MARANHÃO DURANTE O ANO 
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DE 2020, REFERENTES AO VALOR DE R$ 1.582.012.896,27 POR 
MEIO DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020, QUE ESTABELECE O 
PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORO-
NAVÍRUS; E, AINDA, R$1.326.475.869,30 PELO FUNDO NACIO-
NAL DE SAÚDE.

24. REQUERIMENTO Nº 087/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
SEJA A ENCAMINHADO EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ES-
TADO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA OS SERVIDORES – SEGEP, 
A SENHORA FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MO-
REIRA, QUE SE DIGNEM A ESCLARECER QUAL A LEGISLA-
ÇÃO APLICÁVEL QUANTO À INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO 
PARA O SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES, SO-
BRE QUAIS VERBAS DEVERÃO INCIDIR TAL CONTRIBUIÇÃO 
E SE ESTAS COMPÕEM OS PROVENTOS DOS MILITARES NA 
INATIVIDADE.

25. REQUERIMENTO N° 089/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO GOVERNADOR DO 
ESTADO SENHOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE ESTA-
DO DE SEGURANÇA PÚBLICA, SENHOR JEFFERSON PORTE-
LA, QUE EXPLIQUEM OS MOTIVOS PELOS QUAIS HÁ VIGI-
LANTES ATUANDO NA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, 
INCLUSIVE COM A MARCA DO GOVERNO DO ESTADO E SLO-
GAN DE PROGRAMA INTITULADO “CENTRO SEGURO”. 

26. REQUERIMENTO N° 042/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES, DO 
DR. MARCO ANTÔNIO FONSECA, PELO SEU FALECIMENTO, 
OCORRIDO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. 

PROJETO DE LEI Nº 073/2021

Institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a inspeção predial e a obri-
gatoriedade de realização de avaliação 
global mediante vistoria técnica, manu-
tenção preventiva e corretiva periódicas 
nos elementos estruturais e instalações 
das edificações, com vistas a combater 
desastres, incêndios e situações de emer-
gência e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a ins-
peção predial e a obrigatoriedade de realização de avaliação global me-
diante vistoria técnica, manutenção preventiva e corretiva periódicas 
nos elementos estruturais e instalações das edificações, observados o 
estado de conservação e a conformidade de sua manutenção, com vistas 
a combater incêndios, desastres e situações de emergência, na forma 
prevista nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT, regulamentos específicos e nesta lei.

I – A inspeção predial baseia-se na avaliação das condições técni-
cas, de uso, operação, manutenção e funcionalidade da edificação e de 
seus sistemas e subsistemas construtivos de forma sistêmica e predomi-
nantemente sensorial (na data da vistoria) considerando os requisitos 
dos usuários;

II – A avaliação global será realizada mediante inspeções nos ele-
mentos estruturais internos e externos das instalações das edificações 

multifamiliares residenciais, comerciais, públicas ou privadas, locais de 
grande concentração e circulação de pessoas, nestes incluídos os imó-
veis de uso educativo, esportivo, religioso, filantrópico ou similares que 
contenham estruturas que possam representar perigo à coletividade;

III – Será objeto da avaliação global a situação da edificação 
quanto à sua capacidade de atender às suas funções segundo os requi-
sitos dos usuários, com registro das anomalias, falhas na manutenção, 
uso e operação e manifestações patológicas identificadas em seus com-
ponentes, obedecida a classificação constante na NORMA ABNTNBR 
16747:2020; 

IV – Os prédios tombados ou preservados não estão sujeitos à 
obrigação estabelecida no caput, ficando sua vistoria a cargo do órgão 
público indicado pela legislação municipal específica.

Art. 2º A inspeção predial, embasada nos princípios, normas téc-
nicas vigentes e legislação específica aplicável, tem por objetivo: 

I – Constatar o estado de conservação e funcionamento da edi-
ficação e seus sistemas e subsistemas, de forma a permitir um acom-
panhamento sistêmico do desempenho ao longo da vida útil, para que 
sejam mantidas as condições mínimas necessárias à segurança, habita-
bilidade e sustentabilidade da edificação; 

II – Monitorar e acompanhar a temporalidade das edificações, fis-
calizando os procedimentos de segurança estabelecidos e adotados pe-
los proprietários ou responsáveis pelas mesmas, com vistas a reduzir ou 
inviabilizar a possibilidade de ocorrências de acidentes, minimizando, 
os efeitos provocados na população direta ou indiretamente envolvida; 

III – Orientar o cumprimento dos parâmetros normativos de se-
gurança técnica, o preenchimento dos requisitos legais, observando as 
condições estruturais e de instalação, bem como corrigindo a conduta 
dos proprietários e responsáveis; 

IV – Avaliar a segurança quanto à capacidade das edificações, 
identificando eventuais anomalias ou falhas estruturais e de estabili-
dade, de modo a prevenir acidentes, reduzindo danos e estabelecendo 
protocolos a serem seguidos por ocasião de ocorrências relacionadas à 
ausência ou deficiência da inspeção predial; 

V – Identificar eventuais comprometimentos nas estruturas, sub-
solos, fachadas, esquadrias, empenas, marquises e telhados, e em suas 
instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, eletromecânicas, de gás e 
de prevenção a fogo e escape e obras de contenção de encostas. 

Art. 3º Constituem instrumentos para subsidiar a realização da 
vistoria técnica a ser elaborada e divulgada pelos órgãos de fiscalização 
competentes: 

I – O Protocolo de Inspeção Predial, com conteúdo de fácil com-
preensão, de modo a estabelecer condutas preventivas e corretivas a 
serem adotadas pelos proprietários ou responsáveis pelas edificações 
e equipamentos públicos e privados, com base nas normas técnicas vi-
gentes e legislação aplicável; 

II – O Relatório de Engenharia Diagnóstica, contemplando as 
etapas de registro, análise, atestado, diagnóstico e prescrição, que cons-
tituem ferramentas classificadas de acordo com a progressividade, de 
modo que a vistoria registra a condição do imóvel, a inspeção a analisa, 
a auditoria atesta eventuais desconformidades, a perícia diagnostica os 
problemas encontrados e a consultoria prescreve as soluções para os 
mesmos; 

III – O Processo de Segurança Contra Incêndio e Emergências, 
assim considerado como um conjunto de procedimentos e atos, defini-
dos em legislação específica, voltado para o licenciamento de edifica-
ções, equipamentos públicos e privados, locais de eventos e aglomera-
ção de pessoas. 

Art. 4º Os Municípios poderão firmar convênio com o Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.

Art. 5º As edificações abrangidas por esta Lei deverão possuir 
Certificação de Inspeção Predial, que será fornecida pelo órgão munici-
pal competente, após a apresentação, pelo proprietário ou responsável 
pelo imóvel, de Laudo Técnico de Inspeção Predial - LTIP, obedecidas 
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as periodicidades estabelecidas em regulamento próprio editado por 
cada município. 

§ 1º No LTIP deverão ser informadas eventuais falhas, anomalias 
ou manifestações patológicas que afetem o comportamento em uso 
(ou seja, o desempenho) da edificação e seus sistemas, elementos e 
componentes construtivos;

§ 2º O LTIP será exigido das edificações que se encontrem 
classificadas na forma do art. 4º e que se enquadrem nas seguintes 
circunstâncias: 

I – reforma de uma edificação que implique alteração de layout; 
II – mudança de ocupação ou uso; 
III – ampliação de área construída; e
IV – aumento na altura da edificação.
Art. 6º Para efeitos desta Lei, a idade do imóvel será contada a 

partir da data de expedição de Certificado de Conclusão de Edificação 
ou Habite-se e, em sua falta, a partir da data da matrícula do imóvel no 
cartório de registro de imóveis em nome do primeiro proprietário/pos-
suidor ou, ainda, a partir de outra evidência que possibilite sua aferição, 
obedecidas os prazos estabelecidos na legislação municipal específica.

Parágrafo único. Não se eximem da aplicação desta Lei as obras 
inconclusas, incompletas, irregulares, abandonadas ou ocupadas, cuja 
idade será contada a partir da data de liberação do alvará de construção. 

Art. 7º Ao proprietário ou responsável legal pela edificação cabe-
rá a contratação dos serviços de emissão de Laudo Técnico de Inspeção 
Predial – LTIP e a aquisição do Certificado de Inspeção Predial junto 
ao poder público competente, nos prazos determinados em regulamento 
editado pelos Municípios para tal fim. 

§ 1º Na hipótese da constatação de irregularidades, os proprietários 
ou responsáveis pelas edificações deverão providenciar, nos prazos 
definidos no LTIP referido no caput deste artigo, a recuperação, 
manutenção, reforma ou restauro necessários à segurança e utilização 
das mesmas; 

§ 2º Os responsáveis, proprietários ou gestores das edificações 
e equipamentos de que trata esta Lei deverão manter os relatórios 
ou laudos técnicos das vistorias realizadas em local de livre acesso à 
fiscalização. 

Art. 8º O Laudo Técnico de Inspeção Predial será elaborado 
por engenheiro/arquiteto (s) devidamente habilitado (s) e com registro 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão 
(CREA-MA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Mara-
nhão (CAU/MA), que responderá, juntamente com o proprietário ou 
o responsável legal pela edificação, por suas informações, bem como 
pela aferição de que as obras de reparo ou reforma nele indicadas foram 
realizadas. 

§ 1º O Laudo Técnico de Inspeção Predial, observados e 
registrados os aspectos de segurança da edificação e obedecidas as 
normas técnicas da ABNT pertinentes e deverá será obrigatoriamente 
acompanhado do respectivo Registro de o Responsabilidade Técnica 
- RRT junto ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Maranhão - 
CAU/MA ou Anotação de Responsabilidade Técnica - ART junto ao 
CREA/MA; 

§ 2º As informações constantes no Laudo Técnico de Inspeção 
Predial (LTIP) são de responsabilidade do (s) o profissional (ais) 
contratado (s) e a realização das obras de reparo ou reforma nele 
indicadas são de responsabilidade exclusiva do responsável pela 
edificação. 

Art. 9º Realizada a inspeção e atestado em Laudo Técnico de 
Inspeção Predial (LTIP) que a edificação se encontra em boas condições 
para o uso a que se destina, com todos os seus sistemas construtivos 
classificados com grau de risco mínimo, conforme as normas técnicas 
vigentes, a concessão de novo Certificado de Inspeção Predial deverá 
ocorrer no prazo estabelecido em regulamento emitido pelos municí-
pios, contando-se o período de edificação do imóvel, a partir da data da 
conclusão do (LTIP) apresentado. 

Art. 10 A Certificação de Inspeção Predial deverá ser afixada em 
local visível a todos os usuários da edificação, bem como aos agentes 
públicos responsáveis pela fiscalização do cumprimento desta Lei. 

Art. 11 A não apresentação do Laudo Técnico de Inspeção Pre-
dial (LTIP) de que trata esta Lei nos prazos previstos na legislação regu-
ladora e a não realização das obras e serviços para recuperação dos imó-
veis, no prazo estabelecido no referido documento, serão consideradas 
infrações administrativas, podendo a Administração Pública, por meio 
do órgão competente, lavrar auto de infração para aplicação de sanções 
administrativas, conforme determinado em regulamento próprio a ser 
emitido pelos municípios. 

Art. 12 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 13 Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por escopo instituir a Política Esta-
dual de Inspeção Predial, dispondo sobre a obrigatoriedade de vistoria 
técnica, manutenção preventiva e periódica das edificações, equipamen-
tos públicos e privados, áreas de risco, locais de grande concentração 
e circulação de pessoas, em seus elementos estruturais e instalações, 
haja vista a imperiosa necessidade de alargar a regulamentação de tais 
condutas no âmbito do Estado do Maranhão.

A proposta busca a adequação dos parâmetros de segurança des-
tinados às edificações existentes no Estado do Maranhão, que, neces-
sariamente passa pela preservação e observância da temporalidade das 
edificações, de modo a proporcionar segurança aos moradores/usuários 
por meio de mecanismos de aferição, verificação e resolutividade que 
eventuais efeitos que o não cumprimento dos protocolos técnicos e o 
passar do tempo possam ocasionar ao cenário das cidades.

Em que pese o rigor da legislação, há que se tem em mente a ne-
cessidade inarredável de ampliar as disposições legais sobre o assunto, 
notadamente considerando o crescimento experimentado nos principais 
municípios maranhenses e região metropolitana, onde se observa forte 
tendência à verticalização, impondo ações no sentido de minimizar os 
efeitos negativos que o tempo opera nessas edificações, permitindo o 
convívio pacífico do novo com as evidências históricas das cidades que 
precisam ser preservadas.

Não se pode esquecer que o processo de conscientização da po-
pulação precisa ser sistematicamente estimulado, precipuamente pelo 
custo que envolve a preservação dos imóveis no patamar técnico exi-
gido pela lei, sendo essas as razões, pelas quais solicito de meus pares 
a aprovação da matéria tendo em vista a sua inquestionável relevância.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 074/2021

Concede atendimento prioritário às 
pessoas em qualquer tipo de tratamento 
oncológico nos estabelecimentos que esta 
lei especifica e dá outras providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. As pessoas em qualquer tratamento oncológico deverão 
ter atendimento prioritário em estabelecimentos públicos estaduais, 
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comerciais, bancários e de prestação de serviço de qualquer natureza 
durante todo o horário de funcionamento, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

Parágrafo único. O paciente deverá estar munido de declaração 
médica com validade máxima de 30 (trinta) dias, contados da data de 
sua expedição firmado com assinatura sobre carimbo e CRM do médico 
responsável pelo tratamento.

Art. 2º. As indicações constantes no artigo 1º deverão divulgar 
amplamente o conteúdo desta lei em suas dependências.

Art. 3º. Os estabelecimentos que operam por meio de sistema 
de filas e caixas deverão disponibilizar caixa ou guichê específico para 
prestar o atendimento prioritário de que trata esta Lei.

§ 1º - O caixa ou guichê destinado a prestar o atendimento 
prioritário objeto desta Lei deverá estar indicado explicitamente.

§ 2º - O atendimento prioritário mencionado no § 1º não são de 
atendimentos exclusivos, podendo atender os demais usuários quando 
não houver clientes com direito à prioridade.

Art. 4º. Caberão aos órgãos de defesa do consumidor proceder a 
fiscalização junto aos estabelecimentos especificados nesta Lei quanto 
ao seu fiel cumprimento.

Art. 5º. As despesas decorrentes desta Lei ocorrerão à conta de 
dotação própria, suplementada se necessário.

Art. 6º. O poder Executivo regulamentará esta Lei, no que cou-
ber, para sua fiel execução.

Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo garantir atendimento 
prioritário às pessoas em qualquer tipo de tratamento oncológico nos 
estabelecimentos públicos estaduais, comerciais, bancários e de presta-
ção de serviço de qualquer natureza. Tal projeto se justifica pela neces-
sidade de tratamento isonômico para aqueles que estão debilitados em 
razão do tratamento de qualquer tipo de câncer. 

A oncologia está voltada para a forma como o câncer se desen-
volve nos organismos e qual é o tratamento mais adequado para cada 
tipo de neoplasia. É indiscutível o quanto que os pacientes em tratamen-
to sofrem em virtude das medicações e intervenções cirúrgicas. 

Qualquer cidadão comum entende que os tratamentos de câncer 
(radioterapia, quimioterapia, entre outros) causam desgastes, intenso 
cansaço e fadiga aos pacientes podendo até mesmo a debilitar a saúde 
de maneira geral. Uma atividade simples como comparecer a um esta-
belecimento público ou privado e se submeter à espera em fila pode ser 
uma tarefa difícil de ser realizada.

Na Constituição Federal de 1988, art. 23, estão dispostas as com-
petências da União e dos Municípios, cabendo aos Estados nas compe-
tências remanescentes, residualmente. Cabem aos Estados não somente 
a competência que não lhes sejam vedadas, mas também as enumeradas 
em comum com a União e os Municípios, assim como a competência 
concorrente, citada no artigo 24, inc XII dispõe que compete a União, 
aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre as-
suntos referentes à proteção e defesa da saúde e a competência exclu-
siva referida no artigo 25, parágrafos 2º e 3º da Carta Magna Federal. 

O projeto de Lei em apreço tem por escopo garantir a extensão 
do direito de proteção e defesa da saúde àqueles que se encontram em 
tratamento oncológico. Desse modo, este projeto objetiva minimizar o 
sofrimento desses pacientes em razão da condição clínica debilitada vi-
sando atendimento isonômico no atendimento.

Por todo o exposto, conscientes da relevância e da urgência do 
tema aqui apresentado, solicitamos o apoio dos nobres Parlamentares 

para a aprovação do projeto.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 075/2021

Cria o Banco de Dados de Reco-
nhecimento Facial e Digital para a Pre-
venção ao Desaparecimento de Crianças 
e Adolescentes e dá outras providências. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado o Banco de Dados de Reconhecimento Facial 
e Digital para a Prevenção ao Desaparecimento de Crianças e Adoles-
centes, com a finalidade de auxiliar na prevenção e localização de crian-
ças e adolescentes desaparecidos.

§ 1º - O Banco de Dados de que trata o “caput” deste artigo será 
de responsabilidade do Instituto-Geral de Perícias, que implementará, 
coordenará e atualizará o cadastro, devendo coletar as imagens para 
reconhecimento facial e digital de todos os cidadãos com idade inferior 
a 18 (dezoito) anos no momento da expedição da carteira de identidade 
ou da segunda via do documento.

§ 2º - As informações cadastradas têm caráter sigiloso, de acesso 
restrito aos órgãos de segurança pública, e se destinam exclusivamente 
à busca e ao reconhecimento de pessoa desaparecida.

§ 3º - Os dados de crianças e adolescentes existentes no âmbito 
dos órgãos de segurança pública do Estado serão integrados ao Banco 
de Dados de que trata esta Lei.

Art. 2º - Caberá à Polícia Civil do Estado do Maranhão repassar 
informações de criança ou adolescente desaparecido ao Instituto-Geral 
de Perícias em até 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do 
desaparecimento da criança ou do adolescente.

Art. 3º - Compete à Secretaria da Segurança Pública a inserção 
imediata de todos os dados referentes ao Banco de Dados de que trata 
a presente Lei no Sistema de Cercamento Eletrônico e Videomonitora-
mento do Estado do Maranhão, incluindo todas as Centrais Integradas 
de Operações do Estado.

§ 1º - Poderão ser celebrados convênios ou outros instrumentos 
congêneres com entes federados, universidades e entidades públicas ou 
privadas, visando ao desenvolvimento e à aquisição de tecnologia para 
a execução do disposto no “caput” deste artigo.

§ 2º - Os instrumentos de que trata o § 1.º deste artigo deverão 
permitir comparações analíticas de projeção de envelhecimento do 
indivíduo, além de incluir as bases de dados já existentes, de forma a 
possibilitar resultados múltiplos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O desaparecimento de um ente querido, naturalmente, é um acon-
tecimento que afeta profundamente toda a família, que a partir de então 
passa a realizar inúmeras ações com o objetivo de localizar o parente 
desaparecido, porém, nem sempre as buscas obtêm sucesso. 

Por essa razão, os serviços de auxílio a essa busca devem atua-
lizar constantemente suas ferramentas de trabalho, adequando-se tam-
bém as novas possibilidades tecnológicas, que podem oferecer um im-
portante auxílio no cruzamento de dados entre os estados e também 
com sistemas que permitam reconstruir a imagem do desaparecido após 
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algum tempo, oferecendo maiores chances de êxito a partir da veicula-
ção da imagem atualizada.

Dessa maneira, para contribuir com essa atualização das ferra-
mentas de serviços dos órgãos de busca por desaparecidos, essa pro-
posta visa instituir um banco de dados para auxiliar as famílias, os 
profissionais e toda a sociedade, que pode contribuir com informações 
essenciais.

Diante de tal cenário, aguarda-se que os nobres pares possam 
compreender a importante contribuição que esse projeto pode oferecer 
para as famílias que possuem algum parente desaparecido, e aprovem 
essa lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 076/2021

Institui a Política Estadual de 
Atenção à Saúde Mental das pessoas 
acometidas pela COVID-19, no âmbito 
do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Esta Lei institui a Política Estadual de Atenção à Saúde 
Mental das pessoas acometidas pela COVID-19, no âmbito do Estado 
do Maranhão.

Art. 2º - O Sistema Único de Saúde (SUS) será responsável pela 
implementação e execução das ações e serviços a serem oferecidos às 
pessoas acometidas pela COVID-19.

Art. 3º -Para a execução das ações e serviços oferecidos no âm-
bito desta Política, serão utilizados os recursos humanos e materiais 
que, de forma direta ou indireta, já estejam à disposição do SUS, além 
de outros que poderão ser contratados para essa finalidade específica.

Art. 4º - As ações e os serviços oferecidos no âmbito desta Po-
lítica deverão ser executados por meio de equipes multidisciplinares, e 
serão pautados pelos princípios e diretrizes do SUS.

Art. 5º- O atendimento às pessoas acometidas pela COVID-19 
poderá ser realizado presencialmente ou à distância, de acordo com o 
regramento específico de cada modalidade, determinado pelo respec-
tivo conselho profissional do membro da equipe multidisciplinar que 
prestar o atendimento.

Art. 6º - O atendimento referido nesta Lei será realizado a par-
tir de estratégias embasadas em evidências científicas, que garantam a 
abordagem ética e eficaz das questões relacionadas às consequências da 
COVID-19 para aqueles que procurarem auxílio profissional.

Art. 7º- É parte integrante da Política instituída por esta Lei a 
realização de campanhas de conscientização acerca da importância da 
assistência à saúde mental das pessoas acometidas pela COVID-19, que 
necessitem deste tipo de atendimento.

Parágrafo único. As campanhas de conscientização previstas no 
“caput” trarão orientações acerca de medidas para o enfrentamento de 
sentimentos como medo e estresse, bem com apresentarão estratégias 
de cuidado em saúde mental.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa instituir a Política Estadual de 
Atenção à Saúde Mental das pessoas acometidas pela COVID-19, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

O Sistema Único de Saúde (SUS) será responsável pela imple-
mentação e execução das ações e serviços a serem oferecidos às pessoas 
acometidas da COVID-19.

Para a execução das ações e serviços oferecidos no âmbito desta 
Política, serão utilizados os recursos humanos e materiais que, de forma 
direta ou indireta, já estejam à disposição do SUS, além de outros que 
poderão ser contratados para essa finalidade específica.

A preocupação com a saúde mental da população se intensifica 
durante uma grave crise social. A pandemia da COVID-19 pode ser des-
crita como uma crise, a qual tem se caracterizado como um dos maiores 
problemas de saúde pública internacional das últimas décadas, tendo 
atingido praticamente todo o planeta. Um evento como esse ocasiona 
perturbações psicológicas e sociais que afetam a capacidade de enfren-
tamento de toda a sociedade, em variados níveis de intensidade e pro-
pagação, segundo notícia do Ministério da Saúde.

Essa demanda súbita por assistência imediata sobrecarrega todos 
os níveis de atenção, especialmente o terciário (hospitalar, de medicina 
intensiva), desencadeando crises na saúde pública tanto de países em 
desenvolvimento quanto em países ricos, quase que ao mesmo tempo e 
em todos os continentes, situação sem precedentes ao longo das últimas 
décadas.

O combate a situações como esta já vinha sendo motivo de debate 
na OMS, que, em 2007, publicou um documento ressaltando a necessi-
dade de haver planejamento prévio por parte dos países, para o enfren-
tamento de crises e desastres inesperados. Cabe ainda dizer que outros 
estudos sobre crises em saúde pública também haviam ressaltado que 
os cuidados em saúde mental deveriam ser tão primordiais quanto aos 
cuidados primários. 

Além do medo de contrair a doença, a COVID-19 tem provoca-
do sensação de insegurança em todos aspectos da vida, da perspectiva 
coletiva à individual, do funcionamento diário da sociedade às modifi-
cações nas relações interpessoais. Quanto à saúde mental, é importante 
dizer que as sequelas de uma pandemia são maiores do que o número de 
mortes. Os sistemas de saúde dos países entram em colapso, os profis-
sionais de saúde ficam exaustos com as longas horas de trabalho e, além 
disso, o método de controle mais efetivo da doença, que é o distancia-
mento social, impacta consideravelmente a saúde mental da população.

Independentemente da fase da crise em que se encontre uma lo-
calidade, espera-se que tenda a subir a demanda por cuidados em saúde 
mental dos pacientes diagnosticados com a COVID-19, de seus familia-
res, de grupos com vulnerabilidades específicas (por exemplo, idosos e 
pessoas que sofrem de doenças crônicas) e de profissionais de saúde da 
linha de frente, em razão da simultaneidade e velocidade de surgimento 
de casos confirmados da doença. Isso contribui para que sintomas e 
transtornos mentais sejam desencadeados pela possibilidade de óbito, 
transmissibilidade e exposição ao vírus, assim como pelo impacto de 
todas as mudanças no funcionamento social decorrentes da pandemia.

Logo, o principal ponto de intervenção em crises psicológicas 
deve ser estabelecido pela atitude objetiva e fundamentada dos profis-
sionais de saúde mental para contemplar as diferentes fases da epide-
mia. 

Sobre o assunto, vejamos o que diz a Constituição Federal:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da 

União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.
§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais 

não exclui a competência suplementar dos Estados»
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Por fim, é preciso destacar que, diante da relevância do tema, 

a Constituição Federal, no seu art. 6°, classificou a saúde como um 
direito social. Ainda tratou especificamente desta garantia, no art. 196 
(repetido pela nossa Constituição Estadual no art. 173), que estabelece: 
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido me-
diante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.’’

Assim, não havendo vedação constitucional, e considerando os 
dispositivos legais e regimentais acima destacados, entendo ser legíti-
ma a iniciativa parlamentar para propor o Projeto de Lei.

Diante de todo o exposto, considerando a importância do pro-
jeto ora proposto, que garante uma ferramenta importante na luta pela 
redução dos efeitos mentais pós pandemia, conto com o apoio e voto 
favorável dos nobres pares para aprovação deste.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 077/2021

Concede atendimento prioritário 
às pessoas em tratamento oncológico nos 
estabelecimentos que especifica e dá ou-
tras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Os estabelecimentos públicos estaduais, as agências 
bancárias, os estabelecimentos comerciais e os estabelecimentos pri-
vados de prestação de serviço de qualquer natureza prestarão, durante 
todo o horário de funcionamento, atendimento prioritário às pessoas 
que fazem qualquer tipo de tratamento oncológico.

Parágrafo único - Para receber o atendimento prioritário, o pa-
ciente deverá estar munido de declaração médica que ateste a sua con-
dição.

Artigo 2º - Os estabelecimentos indicados no artigo 1º deverão 
dar ampla divulgação do conteúdo desta lei em suas dependências.

Artigo 3º - Os estabelecimentos que operam por meio de sistema 
de filas e caixas deverão disponibilizar caixa ou guichê específico para 
prestar o atendimento prioritário de que trata esta Lei.

§ 1º - Os estabelecimentos deverão indicar de maneira explícita 
qual é o caixa ou guichê destinado a prestar o atendimento prioritário 
objeto desta Lei.

§ 2º - O caixa ou guichê destinado à prestação do atendimen-
to prioritário mencionado no § 1º não são de atendimento exclusivo, 
podendo atender os demais usuários quando não houver clientes com 
direito à prioridade.

Artigo 4º - A infração às disposições desta Lei acarretará ao in-
frator a imposição de multa.

Parágrafo único - A cada reincidência, a multa aplicada será 
acrescida de 50% até que o estabelecimento cumpra integralmente o 
disposto nesta Lei.

Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Nosso objetivo é conferir atendimento prioritário às pessoas que 
fazem tratamento oncológico. 

A prioridade no atendimento em estabelecimentos públicos es-
taduais, agências bancárias, estabelecimentos comerciais e estabe-
lecimentos privados de prestação de serviço de qualquer natureza se 
justifica pela necessidade de prover celeridade para aqueles que, mo-
mentaneamente, estão debilitados em razão do tratamento de qualquer 
tipo de câncer.

Cumpre mencionar que segundo o Instituto Nacional de Câncer 
(Inca), órgão ligado ao Ministério da Saúde, estima cerca de 8270 no-
vos casos de câncer em todo o Maranhão durante 2020. Abaixo veja os 
números: 

Casos de câncer previstos para o MA em 2020

Localização do câncer Casos em 
homens Casos em mulheres

Próstata 1.850 -
Mama feminina - 840
Colo do útero - 890

Traqueia, Brônquio e Pulmão 270 200

Cólon e Reto 210 240
Estômago 280 160
Cavidade Oral 100 70

Laringe 80 20

Bexiga 70 30
Esôfago 60 20
Ovário - 140

Linfoma de Hodgkin 30 20

Linfoma não Hodgkin 110 70
Glândula Tireoide 50 240
Sistema Nervoso Central 120 100

Leucemias 150 120

Corpo do útero - 140
Pele Melanoma 30 40
Outras Localizações 790 730
Todas as neoplasias, exceto 
Pele não melanoma 4.200 4.070

   
          Fonte: Inca

Considerando que o tema central deste projeto é de competência 
legislativa estadual, vez que compete aos Estados legislar sobre assun-
tos referentes à proteção e defesa da saúde, conforme disposição do 
inciso XII do artigo 24 da Constituição Federal e que outras leis esta-
duais importantíssimas tratam de tema similar, na condição de pessoas 
com deficiência, igualando essas pessoas aos demais beneficiários do 
atendimento prioritário. 

Assim, entendemos que é justo e necessário garantir por lei a 
extensão desse direito àqueles que também se encontram em condição 
especial em razão de tratamento oncológico.

É de conhecimento comum que os tratamentos de câncer 
(radioterapia, quimioterapia, entre outros) causam aos pacientes 
intenso cansaço e fadiga, além de debilitar a saúde de maneira geral. 
Desta forma, tarefas simples, como comparecer a um órgão público ou 
ir ao banco podem se transformar em compromissos difíceis de serem 
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realizados.

Ante ao exposto, ressaltamos que este projeto visa minimizar o 
sofrimento das pessoas que estejam em tratamento oncológico por meio 
da inclusão entre os beneficiários de atendimento preferencial, que já é 
destinado aos idosos, gestantes e deficientes físicos, entre outros, justa-
mente em razão da condição clínica debilitada e necessidade de celeri-
dade no atendimento.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 078/2021

Dispõe sobre instituição do Pro-
grama Estadual de Apoio à Oncologia 
Infantil e Enfermidades Correlaciona-
das - PRÓ - ONCOLOGIA INFANTIL e 
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º. Fica instituído o Programa Estadual de Apoio a On-
cologia Infantil e Enfermidades Correlacionadas - PRÓ-ONCOLOGIA 
INFANTIL, visando a prevenção e o combate ao câncer infantil.

Parágrafo único- A prevenção e o combate ao câncer infantil 
englobam a promoção da informação, pesquisa, rastreamento, diagnós-
tico, tratamento, cuidados paliativos e a reabilitação referentes às neo-
plasias malignas e afecções correlatas.

Artigo 2º. O PRÓ-ONCOLOGIA INFANTIL será implementado 
visando o repasse estadual à ações e serviços de atenção oncológica 
Infantil e enfermidades correlacionadas, desenvolvidos por instituições 
de prevenção e combate ao câncer infantil.

Artigo 3º. As ações e os serviços de atenção oncológica a serem 
apoiados com os recursos captados por meio do PRÓ-ONCOLOGIA 
INFANTIL, compreendem:

I - prestação de serviços médico-assistenciais, com o intuito de 
agilizar o atendimento e os exames necessários às crianças diagnosti-
cadas com câncer:

a) os exames e cirurgias deverão ser iniciados e realizados no 
prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a requisição médica;

b) ao acompanhante da criança deverá ser proporcionado toda 
estrutura necessária para hospedagem e alimentação;

II - a formação, o treinamento e o aperfeiçoamento de recursos 
humanos em todos os níveis;

III - a realização de pesquisas clínicas, epidemiológicas e expe-
rimentais;

IV - a implantação de, no mínimo, uma unidade de saúde espe-
cializada em cada Diretoria Regional de Saúde do Estado.

Artigo 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Esta proposta objetiva criar o Programa Estadual de Apoio à On-
cologia Infantil e Enfermidades Correlacionadas - PRÓ-ONCOLOGIA 
INFANTIL, com vistas a prevenir e combater o câncer infantil.

O programa de prevenção e combate ao câncer infantil instituído 
por este projeto, além do tratamento tradicional aplicado em casos des-
se tipo, também englobará a promoção da informação junto à população 

sobre a gama de serviços a serem prestados.
O programa PRÓ-ONCOLOGIA INFANTIL visa a criação de 

centros de pesquisas, com a utilização de equipamentos de ponta no ras-
treamento e no diagnóstico da doença, com vistas a adotar o tratamen-
to mais adequado para cada enfermidade e demais cuidados paliativos 
para a reabilitação.

Para que o tratamento seja eficaz, a realização de exames e cirur-
gias em, no máximo, 5 (cinco) dias, será imperioso para a recuperação 
dos menores assistidos por profissionais altamente treinados, cada qual 
na sua seara. Sempre contando com o acompanhamento de um familiar, 
para que a criança enferma sinta, durante todo o tratamento, o aconche-
go da família.

Ante ao exposto, ressaltamos que este projeto visa minimizar o 
sofrimento das pessoas que estejam em tratamento oncológico.
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PROJETO DE LEI Nº 079/2021

Insere a cobertura de vacina 
contra o Covid-19 como obrigação dos 
planos e seguro privados de assistência 
à saúde no âmbito do Estado do Mara-
nhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Esta Lei inclui a obrigatoriedade de cobertura de vacina 
contra o COVID-19 pelos planos e seguros privados de assistência à 
saúde, imediatamente, de forma não onerosa, aos seus usuários.

§ 1º - Não poderá ser imposta qualquer cobrança de prestação 
financeira imediata ao seus associados, consumidores e/ou dependentes, 
sendo o valor da vacina contra o COVID-19 diluída na composição de 
custos das mensalidades, na forma da Lei Federal nº 9.656/1998.

§ 2º Também será reembolsável aos usuários o  valor desembolsa-
do, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo 
beneficiário, titular ou dependente, com a aquisição de Vacina contra 
COVID-19, quando não for possível a utilização de serviços próprios, 
contratados ou credenciados pelas operadoras, de acordo com a relação 
de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo 
plano, pagáveis no prazo máximo de trinta dias após a entrega à opera-
dora da documentação adequada;

§ 3º As medidas estabelecidas nesta Lei objetivam a proteção da 
coletividade, a redução de mortes pela COVID-19, a redução de inter-
nações nas redes privadas de saúde em decorrência de complicação no 
tratamento da pandemia de COVID-19.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O objetivo do presente projeto de lei é salvar vidas, desonerar 
os cofres estatais, universalizar a distribuição de vacinas em diversas 
frentes.

É público e notório que brevemente, possivelmente no mês 
de fevereiro, sejam iniciadas as tratativas para a imunização contra 
a COVID-19, sendo dever de todos hoje lutar contra esta maldita 
pandemia que já ceifou quase dois milhões de vidas no Planeta.
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Assim, com a oferta de vacinas por meio dos planos de saúde, 

parte da população já será imunizada no combate à COVID-19, auxi-
liando o Estado do Espírito Santo no enfrentamento a Pandemia, visto 
que, terá reduzido o seu campo de atuação em relação aqueles que não 
seja usuários de planos de saúde, dando atenção, por via de consequên-
cia, a população hipossuficiente.

Outro ponto positivo do projeto e na linha da liberdade econômi-
ca, como pontuou o nobel de economia Milton Friedman, “não existe 
almoço grátis” e certamente quando da composição de custos as opera-
doras de planos de saúde já embutirão o valor da vacina em os planos 
para os consumidores finais, além do que a própria ótica consumerista 
do caso em tela leva a crer ser mais inteligente para as Operadoras de 
planos de saúde esse custeio que arcar com onerosas internações de seus 
usuários em decorrência de complicações no combate ao COVID-19.

Logo, portanto, me parece que é uma proposição benéfica para 
toda a sociedade, uma vez que a vacinação é uma das maiores con-
quistas da humanidade, sendo o meio mais seguro e eficaz de prevenir 
doenças infectocontagiosas. A vacina protege o corpo humano contra 
os vírus e bactérias que provocam vários tipos de doenças graves, que 
podem afetar seriamente a saúde das pessoas levando-as, inclusive à 
morte. Como é o caso do Coronavírus – COVID-19.
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PROJETO DE LEI Nº 080/2021

Dispõe sobre os direitos da pessoa 
portadora de sequela grave advinda de 
queimaduras e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Toda pessoa que, em decorrência de queimadura, ficar 
acometida por sequela grave que a incapacite para o trabalho ou ativi-
dade habitual terá direito à assistência médica especializada, constituin-
do-se dever do Estado a sua reinserção social. 

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, queimadura consiste em uma 
lesão causada por agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos 
que agem no tecido de revestimento do corpo humano e pode destruir, 
parcial ou totalmente, a pele, seus anexos e até atingir camadas mais 
profundas, como os tecidos subcutâneos, músculos, tendões e ossos. 

Art. 3º Sequela grave incapacitante para o trabalho ou atividade 
habitual, para os efeitos desta Lei, compreende as lesões derivadas de 
queimaduras de espessura total, também conhecidas de 3º grau, com 
mais de 10% (dez por cento) da área corporal atingida, ou queimadura 
de áreas especiais como face, mãos e períneo, das quais decorra: 

I - perda total de membro ou órgão; 
II - perda integral da função de membro ou órgão; I
II - redução de mais de 50% (cinquenta por cento) da função de 

membro ou órgão; 
IV - cicatriz patológica conhecida como queloide e/ou hipertró-

fica que cause danos funcionais e/ou estéticos da face que resultem em 
desfiguramento grave; ou

V - trauma psicológico severo que diminua, consideravelmente, a 
capacidade intelectual e a convivência social. 

Parágrafo Único. Será igualmente considerado portador de se-
quela grave incapacitante a pessoa que for vítima de queimadura de 
qualquer extensão que tenha associada a esta queimadura lesão inalató-
ria, politrauma, trauma craniano, trauma elétrico, choque, insuficiência 
renal, cardíaca ou hepática, distúrbios de hemostasia, embolia pulmo-
nar, infarto agudo do miocárdio, quadros infecciosos graves decorrentes 
ou não da queimadura, síndrome compartimental e doenças consupti-

vas. 
Art. 4º Assistência médica especializada consiste na promoção, 

por parte do Estado, da reabilitação física e psicológica da pessoa víti-
ma de queimadura que ficar acometida por sequela grave que a incapa-
cite para o trabalho ou para a sua atividade habitual. 

Art. 5º Reabilitação física, para efeitos desta Lei, compreende o 
tratamento cirúrgico integral, inclusive o estético, o fornecimento gra-
tuito de cirurgias reconstrutivas com uso de tecnologias que envolvam 
substitutos cutâneos, malhas de compressão, lâminas de silicone, órte-
se, prótese ou outros materiais necessários à melhora do quadro clínico 
ou cirúrgico, e a assistência especializada prestada por equipe multidis-
ciplinar composta por médicos cirurgiões plásticos e/ou com experiên-
cia comprovada na área de queimaduras, nutricionistas, fisioterapeutas, 
fonoaudiólogos, oftalmologistas, ortopedistas, neurologistas, clínicos 
gerais e enfermeiros, enquanto perdurar a necessidade, conforme crité-
rio médico e profissional. 

Art. 6º Reabilitação psicológica, para efeitos desta Lei, com-
preende o acompanhamento da pessoa vítima de queimadura, por mé-
dicos psiquiatras, psicólogos e terapeutas ocupacionais, pelo tempo 
necessário, conforme critério médico e profissional. 

Art. 7º A reinserção social da pessoa vítima de queimadura que 
cause sequela grave incapacitante para o trabalho ou atividade habitual 
compreende a promoção da sua integração ou reintegração à vida co-
munitária, por meio da criação de programas assistenciais que concor-
ram para a eliminação de preconceitos, bem como atendimento educa-
cional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, além 
da criação de programas que facilitem o acesso aos bens e serviços 
coletivos.

Art. 8º A pessoa vítima de queimadura com sequela grave inca-
pacitante para o trabalho ou atividade habitual tem acesso gratuito ao 
transporte público intermunicipal, bem como o direito de usar a vaga de 
estacionamento especial para pessoas portadoras de deficiência.

Art. 9º Aplicam-se a toda pessoa na condição de sequelado grave 
incapacitado para o trabalho ou atividade habitual as disposições da 
Lei federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989 e do Decreto federal nº 
3.298, de 20 de dezembro de 1999, que a regulamentou.

Art. 10º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

Inicialmente, cabe salientar que a proposição apresentada está em 
conformidade com a Constituição Federal de 1988, em especial com o 
art. 5º, inciso XXXII, art. 24, incisos V e VIII e com a Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990, art. 6º e seguintes.

A propositura do presente projeto encontra respaldo, sobretudo, 
no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5293, 
ajuizada contra a Lei 16.285/2013, de Santa Catarina, voltada ao aten-
dimento especial a vítimas de queimaduras. Ajuizada pelo governador 
de Santa Catarina, Raimundo Colombo, a referida lei estadual prevê 
assistência médica e educacional especializada, programa de reinserção 
social e de combate ao preconceito, acesso gratuito ao transporte públi-
co, bem como o uso de vaga de estacionamento especial para pessoas 
deficientes, exatamente ao encontro do que também prevê o presente 
projeto de lei. Julgada parcialmente procedente, foi mantida a validade 
da norma estadual quanto ao conjunto de atendimento voltado à pessoa 
vítima de queimaduras graves, mas considerado inconstitucional o ar-
tigo 8º da lei, que prevê a gratuidade de acesso ao transporte municipal 
e intermunicipal, haja vista que “o estabelecimento de gratuidades no 
transporte público municipal é de competência do município”.

Segundo o ministro Alexandre de Moraes, a lei não criou nada de 
novo em relação à proteção integral daqueles que sofreram graves quei-
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maduras, além do já previsto na legislação federal (Lei 8.080/1990) e na 
Convenção de Nova York sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. 
“Não usurpou, como alegado, a iniciativa privativa do chefe do Exe-
cutivo, porque não criou nenhum órgão, não criou nenhuma despesa. 
Hierarquizou o tratamento e fez exatamente dentro de sua competên-
cia estadual”, disse o relator. Para o ministro, a lei só extrapolou seus 
limites quando tratou da gratuidade no transporte coletivo municipal, 
motivo pelo qual também excluímos da presente proposição.

Entende-se por queimaduras, lesões dos tecidos orgânicos produ-
zidas por trauma de origem térmica e por várias outras etiologias como 
radiações, química e congeladuras. O que vai influenciar na gravidade 
do ferimento é a profundidade da queimadura, ou seja, o número de 
camadas da pele e do tecido subjacente, ou outras estruturas abaixo da 
pele, que foram atingidos.

Estima-se que no Brasil acontecem em torno de 1.000.000 de 
incidentes por queimaduras ao ano, sendo que 100.000 pacientes bus-
caram atendimento hospitalar e, destes, cerca de 2.500 pacientes irão 
a óbito direta ou indiretamente em função de suas lesões (http://www.
saude.gov.br/component/content/article/842-queimados/40990-).

Fica evidente, portanto, que as queimaduras são um problema de 
saúde significativo, por provocarem sequelas permanentes ou de longa 
duração, de ordem física e/ou psicológica, comprometendo a fisiologia, 
alterando a autoimagem corporal, a autonomia e a estética dos pacien-
tes, resultando em deformidades graves e deficiências limitantes, além 
de diminuir a capacidade funcional para a realização de tarefas do co-
tidiano e laboral. 

Os dados estatísticos no Brasil com relação às lesões por queima-
duras são bem escassos, o que prejudica a orientação de programas de 
tratamento e prevenção deste agravo (http://www.rbqueimaduras.com.
br/details/186/pt-BR/perfil-epidemiologicodos-pacientes-internados-
-vitimas-de-queimaduras-por-agentes-inflamaveis). 

Face ao exposto, conclamamos o apoio dos nobres Pares à apro-
vação desta proposição, por reconhecerem a importância e o interesse 
público que ela traduz.
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PROJETO DE LEI Nº 081/2021

“Dispõe sobre o prazo de validade 
do Laudo Médico Pericial que atesta o 
Transtorno do Espectro Autista”. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º O Laudo Médico Pericial que ateste o Transformo do Es-
pectro Autista - TEA passa a ter prazo de validade indeterminado. 

Parágrafo único. O laudo de que trata esta Lei observará os requi-
sitos estabelecidos na legislação pertinente. 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente Projeto de Lei visa estabelecer que o laudo médico 
pericial que ateste o Transtorno do Espectro Autista não deve apresentar 
prazo de validade.

O Transtorno do Espectro Autista não se trata de uma doença 
passageira ou intermitente, mesmo que hajam melhorias na intensidade 
da manifestação, a pessoa Ira carregar essa doença para o resto da vida.

Portanto, o Autismo, por ser urna doença de caráter permanente, 
e injustificável a emissão de laudos com validade determinada e total-
mente descabida qualquer exigência de laudos atuais para a comprova-
ção da condição de autista.

Tornar o laudo sem prazo de validade facilitará muito a vida das 
pessoas com este transtorno e também de seus familiares.

Importante salientar que a Lei estadual no 2.976, de 22 de julho 
de 2015, que institui a política estadual de proteção dos direitos da pes-
soa com Transtorno do Espectro Autista, pontifica urna série de dire-
trizes e deveres do Estado do Maranhão com relação a esse segmento.

Portanto, acreditando que a inovação legislativa é necessária, este 
parlamentar apresenta o projeto de lei para análise e apreciação dos 
nobres pares.
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PROJETO DE LEI Nº 082/2021

¨Dispõe sobre a criação do 
cadastro estadual de homicidas de 
agentes de segurança pública e dá outras 
providências¨.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Fica instituído o Cadastro Estadual de Homicidas de 
Agentes de Segurança Pública, reunindo informações relativas a con-
denados pelo crime de homicídio cometido contra policiais militares 
e bombeiros, policiais civis, policiais penais, agentes do sistema so-
cioeducativo e guardas municipais, no exercício da função ou em razão 
dele.

§1º. Interpretam-se como homicida de agentes de segurança 
pública, para os fins desta Lei, àquele que tenha sido condenado, com 
sentença transitada em julgado, pela prática de homicídio contra os 
agentes elencados no caput deste artigo, ainda que cumprida a pena.

§2º. O Cadastro Estadual de Homicidas de Agentes de Segurança 
Pública, conterá, no mínimo, os seguintes dados:

I - dados pessoais completos, foto, características físicas e identi-
ficação datiloscópica dos cadastrados;

II - local de moradia e atividade laboral desenvolvida pelo cadas-
trado que esteja em livramento condicional nos últimos três anos.

Art. 2º. Os indivíduos com nome inscrito neste cadastro, ficam 
vedados a investidura em cargos públicos da administração pública 
direta, indireta, autarquias e fundações, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

Art. 3º. O cadastro deverá ser disponibilizado no sítio eletrônico 
da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Mara-
nhão, observado o seguinte:

I - deverão ter acesso ao cadastro às Polícias Civil, Militar e Pe-
nal, agentes do sistema socioeducativo, guardas municipais, membros 
do Ministério Público e do Poder Judiciário, e demais autoridades, a 
critério da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado 
do Maranhão;

II - qualquer cidadão poderá acessar o cadastro estadual de Homi-
cidas de Agentes de Segurança Pública desde que limite as informações 
disponibilizadas somente ao acesso a identificação e fotos dos cadas-
trados, observado a condição de ter tido a condenação transitada em 
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julgado e até a reabilitação penal.

Parágrafo único. Os servidores dos órgãos públicos indicados no 
inciso I terão acesso ao conteúdo integral do cadastro.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A proposta apresentada tem o objetivo instituir o Cadastro Esta-
dual de Homicidas de Agentes de Segurança Pública, reunindo informa-
ções relativas a condenados pelo crime de homicídio cometido contra 
policiais militares e bombeiros, policiais civis, policiais penais, agentes 
do sistema socioeducativo e guardas municipais, no exercício da função 
ou em razão dele.

Os servidores públicos que labutam na área de segurança pública 
estão mais vulneráveis aos altos índices de criminalidade, pois convi-
vem diariamente com o perigo representado pelos criminosos, seja nas 
ruas deste Estado, seja nas cadeias, delegacias e penitenciárias. As mor-
tes de agentes públicos no exercício de suas funções ou em razão delas 
não podem ser tratadas como efeito natural da política de segurança pú-
blica. A defesa dos direitos humanos se aplica indistintamente a todos.

Não bastasse o já exposto, é imperioso destacar que a vida poli-
cial vale cargos, representatividade, dinheiro e facilidades para quem é 
partícipe de organizações criminosas. Muitos jovens ao entrar no mun-
do do crime e incorporados em facções criminosas tem como teste de 
fogo tirar a vida de um policial, leia-se agente de segurança pública, o 
que não podemos permitir.

Esse tipo de atuação do crime trata-se de uma suposta represá-
lia aos atos policiais, que essencialmente combatem a criminalidade, 
servem e protegem a população. Não podemos permitir que agentes 
de segurança sejam executados somente por serem identificados como 
tais ou por estarem no exercício de suas funções. Esse quadro de homi-
cídios praticados contra os agentes de segurança pública constitui um 
problema alarmante, inaceitável e cruel, que não deve e não pode ser 
ignorado.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, princi-
palmente, em razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o 
apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.
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PROJETO DE LEI Nº 083/2021

Reconhece a educação como ativi-
dade essencial no Estado do Maranhão 
ainda que em períodos de emergência, 
calamidade, pandemia ou epidemia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Fica reconhecida a Educação como atividade essencial no 
âmbito do Estado do Maranhão, ainda que em períodos de emergência, 
calamidade, pandemia ou epidemia.

Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A proposta apresentada tem por objetivo estabelecer o reconhe-
cimento à educação como atividade essencial no âmbito do Estado do 
Ceará, ainda que em períodos de emergência, calamidade, pandemia ou 
epidemia.

Nesse sentido, a Constituição Federal dispõe:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdên-
cia social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição.

Conforme dispõe a Constituição Federal, a Educação constitui-
-se em direito social fundamental, estando ao lado da saúde como 
prioridade nas políticas públicas a serem exercidas pelo Estado.

O fechamento de escolas, por sua vez, acarreta problema social 
intangível, tamanha as consequências para a sociedade em se proibir a 
realização das atividades de ensino do nosso Estado.

Ademais, a proibição do funcionamento de escolas tem acarre-
tado um colapso no sistema de ensino, como a demissão de diversos 
professores e profissionais da educação.

Portanto, ante o evidente interesse público da matéria e, princi-
palmente, em razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o 
apoio dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.
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PROJETO DE LEI Nº 084/2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos condomínios edilícios a comunica-
rem aos órgãos de Segurança Pública 
a ocorrência de casos de maus-tratos de 
animais, no âmbito do Estado do Mara-
nhão

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Ficam obrigados os condomínios edilícios a comunica-
rem, aos órgãos ambientais e de segurança pública, os casos de maus-
-tratos de animais ocorridos em suas dependências, no âmbito do Esta-
do do Maranhão.

Art. 2º. Ao condomínio edilício que, tomando conhecimento por 
qualquer meio lícito, da ocorrência de maus-tratos a animais em suas 
dependências e/ou unidades habitacionais, se omitir prestar tal comu-
nicação nos termos do artigo precedente, estará sujeito a multa de R$ 
500,00 (quinhentos reais), por infração.

Art. 3º. O valor apurado com o pagamento da multa administrati-
va conforme artigo precedente, será revertido a entidades que atuam na 
defesa e proteção dos animais.

Art. 4°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem por objetivo o combate aos maus-
-tratos de animais em todas as suas formas e amplitudes, nos termos 
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da Lei 9.605/98, e suas recentes alterações, acrescentadas pela Lei 
14.064/2020, quanto as penas cominadas de 02 (dois) a 05 (cinco) anos 
de reclusão e multa, além da proibição da guarda, quando se tratar de 
cão ou gato.

O Projeto de Lei em tela busca responsabilizar, os condomínios 
edilícios, que porventura tenham uma postura permissiva no comba-
te aos maus-tratos de animais, sempre que, por qualquer meio, tomar 
conhecimento da violência cometida contra os animais dentro de suas 
dependências. 

O pressuposto é que os animais possuem direitos que precisam 
ser protegidos e resguardados, mas que somente podem ser exercidos 
indiretamente, cabendo não apenas ao seu tutor, mas a todos aqueles 
que convivem dentro de seu contexto sócio ambiental, dentre eles, o 
condomínio edilício.
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PROJETO DE LEI Nº 085/2021

Institui o Dia Estadual de Valori-
zação dos Profissionais da Saúde, a ser 
lembrado anualmente no dia 23 de feve-
reiro.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual de Valorização dos Pro-
fissionais da Saúde, a ser lembrado, anualmente, no dia 23 de fevereiro.

Parágrafo único – A data instituída por esta lei passará a integrar 
o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.

Art. 2º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa instituir, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a data de 23 de fevereiro como o Dia Estadual de Valoriza-
ção dos Profissionais da Saúde, homenageando diversas categorias que 
têm como principal missão cuidar das pessoas. Em meio a pandemia do 
Novo Coronavírus, a importância desses profissionais tem sido destaca-
da pela imprensa e pela comunidade em geral, contudo este reconheci-
mento deve ser permanente e não se restringir apenas a uma profissão, 
e um momento transitório.

Com a pandemia, são eles que estão mais vulneráveis a infecção 
pelo Novo Coronavírus. Mesmo assim, não podem se furtar de encarar 
esta nova doença, posto que formam a linha de frente no combate à 
COVID-19. Muitos, inclusive, são acometidos pelo Coronavírus e infe-
lizmente não resistem as complicações da doença.

Portanto, não resta dúvidas sobre a relevância do serviço essen-
cial desempenhado por esses profissionais e a necessidade de valorizá-
-los cada vez mais.

Diante disso, em memória a todos os profissionais que arriscam 
suas vidas diariamente para zelar pela saúde da população, escolhemos 
para lembrar essa data, o dia 23 de fevereiro, data do início da pandemia 
no Brasil, onde após a confirmação de que um homem de 61 anos de 
São Paulo, que retornou da Itália, testou positivo para o SARS-CoV-2, 
causador da covid-19.

Isto posto, solicitamos aos nobres pares o apoio necessário para a 

aprovação deste projeto.
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PROJETO DE LEI Nº 086/2021

Institui a campanha “Oftalmolo-
gista na Escola”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a campanha “Oftalmologista na Escola”, 
com o objetivo de promover a realização de exames oftalmológicos nos 
alunos das escolas públicas estaduais localizadas no Estado do Mara-
nhão, com ênfase nos das séries iniciais do ensino fundamental. 

§1º A campanha de que trata o caput deste artigo poderá ser 
desenvolvida pelas secretarias de Educação e de Saúde do Estado. 

§2º Para a consecução da campanha o governo do Estado poderá 
firmar convênios e/ou parcerias Universidades, Prefeituras Municipais 
Organizações não Governamentais, Entidades Religiosas, Cooperativas 
e Associações, que realizem atividades relacionadas à educação. 

§3º Os exames a que se refere o caput deste artigo serão gratuitos 
e obrigatórios para todos os alunos que houverem ingressado 1º ao 9º 
ano do ensino fundamental da rede pública estadual; 

Art. 2º A coordenação e gestão desta campanha serão realizadas 
por Grupos Especiais, em cada município, compostos por representan-
tes das unidades básicas de saúde, das diretorias de ensino, Universida-
des, Prefeituras Municipais e das entidades, conforme cada caso. 

Art. 3º Os alunos nos quais forem detectados problemas de visão 
deverão ser encaminhados para avaliação oftalmológica nas unidades 
de saúde do Estado. 

Parágrafo único: Os alunos que necessitarem de tratamento rece-
berão os óculos sem qualquer despesa para a família. 

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

Senhores Deputados e Deputadas, o presente projeto de lei visa 
instituir a campanha “Oftalmologista na Escola”, com o objetivo de 
promover a realização de exames oftalmológicos nos alunos das escolas 
públicas estaduais localizadas no Estado do Maranhão, com ênfase nos 
das séries iniciais do ensino fundamental. 

A importância dos programas de saúde ocular em escolares reside 
no fato de que a deficiência visual interfere no processo de aprendiza-
gem e no desenvolvimento psicossocial da criança, fato que é reconhe-
cido por diversas autoridades do ensino. 

Estima-se que a grande maioria das crianças brasileiras em idade 
escolar nunca passou por exame oftalmológico. As causas mais comuns 
de acuidade visual reduzida em escolares são os erros de refração a hi-
permetropia, o astigmatismo e a miopia e estrabismo. A detecção preco-
ce destes problemas possibilita a sua correção ou minimização, visando 
o melhor rendimento global da criança em idade escolar. 

Nos programas de triagem visual é importante estipular o critério 
de encaminhamento dos indivíduos como, por exemplo, o limite de vi-
são a ser considerado. Esta preocupação resulta do fato de que este não 
pode ser tão alto para que não haja um número excessivo de crianças 
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encaminhadas, gerando exames desnecessários, bem como o contrário 
também é indesejável, pois pode deixar de lado crianças que tenham 
problemas oculares. 

A precisão desta avaliação somente pode ser assegurada, quando 
realizada por profissionais habilitados, ou seja, o médico oftalmologis-
ta. 

Muitas vezes, atitudes dos alunos em sala de aula levam os pro-
fessores a suspeitarem das dificuldades visuais dos alunos, pois o con-
tato diário no ambiente escolar possibilita conhecer o modo de ser de 
cada aluno e notar alterações na aparência ou na conduta. Temos que 
considerar, porém, que os professores, apesar de toda a dedicação e 
boa vontade, não possuem conhecimentos suficientes quanto à saúde 
ocular e, portanto, as ações por eles desenvolvidas não são completas 
e abrangentes. 

Quantas crianças com problema na aprendizagem, são reprova-
das e, muitas vezes, se evadem da escola, porque têm uma simples mio-
pia, mas os pais não podem pagar por tratamento adequado? 

Daí a necessidade de implantação de uma campanha de saúde 
ocular em todo o sistema público de ensino, visando desenvolver ações 
de prevenção da incapacidade visual, bem como a promoção e recupe-
ração da saúde ocular. Muitas vezes, os alunos encaminhados pela es-
cola para a realização de exames, esbarram nas dificuldades financeiras 
da família, principalmente com relação ao tratamento, uma vez que não 
existe, hoje, um programa de atendimento público e gratuito. 

De acordo com o proposto neste projeto de lei, a partir da avalia-
ção, a criança que necessitar de tratamento vai receber os óculos sem 
qualquer despesa para a família.

Cumpre mencionar criança que não enxerga bem, vai mal no 
aprendizado, sente-se discriminada perante os amigos, recebe recla-
mações da professora e acaba sofrendo repreensão pelos pais, por um 
problema do qual não tem culpa. 

Por todo o exposto, peço o apoio de meus pares, nesta Casa, para 
a aprovação desta propositura.
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PROJETO DE LEI Nº 087/2021

Concede, à pessoa com deficiên-
cia auditiva gestante, o direito a um in-
térprete da Língua Brasileira de Sinais 
- LIBRAS, para acompanhar a consulta 
pré-natal, trabalho de parto e pós-parto 
no âmbito do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1° Os estabelecimentos públicos de saúde do Estado do Ma-
ranhão deverão garantir à pessoa com deficiência auditiva gestante, que 
assim solicitar, o direito a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais 
- LIBRAS, para acompanhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e 
pós-parto.

Art. 2° A regulamentação desta lei, pelo Poder Executivo, defini-
rá o detalhamento técnico de sua execução.

Art. 3° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A proposta concede à pessoa com deficiência auditiva gestante, 
o direito a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais — LIBRAS, 
para acompanhar a consulta pré-natal e o trabalho de parto e tem como 
objetivo principal propiciar um canal efetivo de diálogo entre paciente, 
médicos e enfermeiros, promovendo a inclusão social.

Desde o pré-natal, o intérprete irá contribuir para que a gestan-
te se sinta mais segura, conseguindo se comunicar com toda a equipe 
médica. Intérpretes que já realizaram esse trabalho narram a imensa 
felicidade em expressar, para os médicos e enfermeiros, o que a grávida 
sentia antes e depois de entrar na sala de parto (Disponível em https://
paisefilhos.uol.com.br/boanoticia/inclusao-deficiente-auditiva-ganha-
-ajuda-de-interpretes-na-hora-do-parto/).

Os direitos ligados à saúde da gestante envolvem uma série de 
garantias, que vão desde a atenção obstétrica e o cuidado hospitalar 
básico, além de outras prerrogativas.

O acolhimento digno da gestante com deficiência auditiva, com 
respeito e dignidade pelas equipes de saúde, com a presença do intér-
prete em libras faz parte do processo de humanização. Do pré-natal até 
o pós-parto, a mediação desse profissional contribui para que a gestante 
se sinta mais segura, porque consegue se comunicar com toda a equipe, 
ao mesmo tempo em que oferece maior segurança para os profissionais.

Inicialmente, cumpre salientar que compete aos Estados legislar 
sobre assuntos referentes à proteção e defesa da saúde, bem como à 
integração social da pessoa com deficiência, conforme dispõe o artigo 
24, incisos XII e XIV, da Constituição Federal:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre:

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência;
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios:   II - cuidar da saúde e assis-
tência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de 
deficiência;

Ademais, no quesito referente às informações, elencamos a lei 
federal n. 11.634 de 27 de dezembro de 2017, que dispõe sobre o direito 
da gestante ao conhecimento e à vinculação a maternidade onde recebe-
rá a assistência no âmbito do SUS:

Art. 1º Toda gestante assistida pelo Sistema Único de Saúde - 
SUS tem direito ao conhecimento e à vinculação prévia à:

I - maternidade na qual será realizado seu parto;
II - maternidade na qual ela será atendida nos casos de intercor-

rência pré-natal.
Em última análise, o paciente deve saber efetivamente o que está 

sendo feito durante os procedimentos médicos. É o que a presente pro-
posta propicia.

Face o exposto, solicito o apoio dos nobres pares para a aprova-
ção da presente propositura.
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PROJETO DE LEI Nº 088/2021

Institui a Olimpíada Estadual de 
Saúde no Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-



  16       TERÇA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2021                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituída a Olimpíada Estadual de Saúde no Estado 
do Maranhão.

Art. 2º A competição será realizada anualmente e dirigida aos 
alunos da rede pública estadual, que cursem o Ensino Médio e o Ensino 
Técnico Profissionalizante.

Art. 3º O objetivo da Olimpíada é o incentivo à realização de 
projetos que contribuam para a melhoria da qualidade das condições de 
saúde, integrando essa área.

Parágrafo único. os projetos a que alude o caput deste artigo com-
preendem como modalidades de trabalho:

I - criação de arte;
II - produção de texto;
III - projeto de ciências;
IV - produção de audiovisual;
V - criação de jogos interativos e educativos.
Art. 4º O Executivo buscará articular a presente iniciativa com 

outras similares realizadas em âmbito nacional.
Art. 5º O Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (ses-

senta) dias, contados da sua publicação.
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente (OBSMA) é 
um projeto Educativo Bienal promovido pela Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) para estimular o desenvolvimento de atividades interdiscipli-
nares nas escolas públicas e privadas de todo o país.

Dentre os principais objetivos estão o reconhecimento do traba-
lho desenvolvido por professores e alunos nas escolas e a cooperação 
com a divulgação de ações governamentais criadas em prol da educa-
ção, da saúde e do meio ambiente, buscando incentivar a realização de 
trabalhos que contribuam para a melhoria das condições ambientais e 
de saúde no Brasil. Além de possibilitar que o conhecimento científico 
se torne próximo do cotidiano escolar e que as atividades pedagógicas 
de professores e escolas ganhem visibilidade.

A Olimpíada de saúde é voltada aos alunos do 6º ao 9º ano do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio, de escolas públicas e privadas 
do Brasil, reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e visa for-
talecer nos jovens estudantes o desejo de aprender, conhecer, pesquisar 
e investigar, incentivando a realização de trabalhos para o desenvolvi-
mento e conhecimento científico.

Nesse diapasão, é fundamental que a saúde seja abordada em sala 
de aula. Ensinar aos alunos noções básicas de higiene, estimulá-los a 
trabalhar o corpo e a mente e fornecer conhecimento sobre as várias 
doenças que atingem os seres humanos é uma forma de melhorar a qua-
lidade de vida de toda a população.

 A essência do presente Projeto de Lei de nossa autoria, é especi-
fico para a área da saúde e dar mais experiência para as crianças, incen-
tivando-os a fazerem pesquisas e projetos, focando no aprendizado de 
assuntos relacionados à saúde, a prevenção de várias doenças, que são 
de suma importância, não só para o seu desenvolvimento, mas, para a 
sociedade como um todo.

Para fundamentar a justificativa do projeto em questão, trouxe-
mos as ideias relacionadas com as várias olimpíadas já existentes no 
setor de educação. Senão vejamos.

No Brasil algumas outras matérias já são instrumentos de estí-

mulo aos estudos, tal como a Olimpíada Brasileira de Matemática das 
Escolas Públicas, já executada desde 2009. Voltada para alunos e pro-
fessores das escolas públicas, em sua quarta edição. Onde, os alunos 
com os melhores desempenhos ao longo das fases do evento ganham 
bolsas de iniciação científica do CNPq e medalhas.

A proposta legislativa aqui apresentada já é executada pela FIO-
CRUZ, instituição de grande credibilidade tanto no Brasil quanto inter-
nacionalmente, muito conhecida no mundo científico e acadêmico pelas 
pesquisas e conquistas no âmbito da saúde e meio ambiente.

A Fundação FIOCRUZ neste ano de 2019 realiza a 10º Edição 
da Olimpíada Brasileira de Saúde e Meio Ambiente da Fiocruz. É um 
projeto voltado aos alunos de escolas públicas e privadas de todo Bra-
sil. Com o objetivo de fortalecer nos estudantes o desejo de aprender, 
conhecer, pesquisar, investigar e estimular a realização de “trabalhos 
que contribuam para a melhoria das condições ambientais e de saúde 
do nosso país.”

Os critérios para a realização e desenvolvimento da Olímpiada 
da Saúde em nosso Estado será o mesmo já observados nas olimpía-
das existentes, acimas citadas. Podendo ser desenvolvidos trabalhos de 
Criação de arte; Produção de Textos; Projetos de Ciências; Produção de 
Audiovisual; e Criação de Jogos Interativos e Educativos, etc. 

Portanto observa-se assim, a importância do projeto de lei em 
questão, instituindo aqui no Estado do Maranhão essa Olimpíada, 
atraindo e estimulando crianças e jovens a desenvolverem trabalhos 
voltados a divulgação, prevenção da saúde, e se ingressarem no mundo 
acadêmico, de pesquisas e compromissos social.

Por todo o exposto, peço o apoio de meus pares, nesta Casa, para 
a aprovação desta propositura.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 19 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 089/2021

Institui o Dia da Adoção Animal 
no âmbito do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Maranhão, o Dia da Ado-
ção Animal, a ser comemorado no dia 25 de maio de cada ano, visando 
aumentar o número de adoções e combater o abandono de animais.

Art. 2º - O Dia Distrital da Adoção Animal será incluído no Ca-
lendário Oficial de Eventos do Maranhão, cabendo aos órgãos compe-
tentes definir a programação das comemorações.

Art. 3º - Para a efetivação dos objetivos desta Lei, o Poder Públi-
co celebrará parcerias com entidades ligadas à causa animal.

Art. 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, 
no que couber.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988 (CRFB/88), todos têm direito ao Meio Ambiente ecologica-
mente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qua-
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lidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preserva-lo para as atuais e futuras gerações (art.225, 
inc. VI).

A dimensão da luta pelo bem-estar animal atingiu proporções 
estrondosas no século o XXI. Pautas reivindicatórias, inseridas, princi-
palmente, desde a segunda metade do século XX, contribuíram para a 
eclosão de vários movimentos em prol da proteção e da defesa animal.

Neste sentido, surge o presente Prometo de Lei, que visa inserir 
no Calendário Oficial de Eventos do Maranhão, o Dia da Adoção Ani-
mal, a ser comemorado no dia 25 de maio de cada ano.

Por todo o exposto, contamos com colaboração dos Nobres Pare 
aprovação do Projeto em tela. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 090/2021

Institui e Inclui no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Maranhão o “Novem-
bro Azul Pet”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Even-
tos do Maranhão o “Novembro Azul Pet”, celebrado anualmente no 
mês de novembro.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Contudo o mês de Novembro é dedicado à conscientização a res-
peito do câncer de próstata, o segundo tipo de câncer que mais acomete 
os homens no Brasil. Para incentivar a realização dos exames preven-
tivos e o diagnóstico precoce dessa doença, é realizado o movimento 
Novembro Azul. Ao lado da causa humana vem também a animal. Isso 
porque esse tipo de câncer pode se desenvolver também nos animais 
domésticos. 

A campanha Novembro Azul Pet, em paralelo às ações realizadas 
para os homens, tem como proposta chamar a atenção dos tutores para 
a importância dos exames em cães machos com o objetivo de diagnos-
ticar as doenças que acometem a próstata, principalmente dos animais 
de meia-idade a idosos. 

A próstata é uma glândula acessória do sistema reprodutor do 
cachorro que encontra-se na cavidade pélvica durante a puberdade e 
permanece nessa posição até a idade adulta. Em cães idosos, a loca-
lização pode mudar devido ao aumento gradual do seu tamanho. Ela 
circunda a uretra e, por esse motivo, toda alteração que atinja a glândula 
pode comprometer órgãos vizinhos e impedir a passagem da urina ou 
dificultar o animal a defecar.

Dentre as doenças que atingem a próstata, a Hiperplasia Pros-
tática Benigna (aumento bilateral do tamanho da glândula) é a mais 
comum, sendo que aproximadamente 100% dos cães não castrados, 
durante o avançar da idade, desenvolvem evidências dessa patologia. 
Também destacam-se as Prostatites Bacterianas (infecções), os Cis-
tos Prostáticos e o câncer propriamente dito. No caso desse último, se 
comparado com o câncer de mama em cadelas, a apresentação menos 
maligna das afecções em machos é um ponto favorável no prognóstico, 

tratamento e sobrevida dos animais diagnosticados com a doença.
Os cães acometidos pelas doenças da próstata podem apresentar 

sintomas como febre, dor abdominal, corrimento uretral, esforço para 
urinar, andar enrijecido e dor quando há palpação retal. Em estágios 
mais avançados, podem aparecer sinais que apontam para infecções que 
acometem múltiplos órgãos do animal. 

O diagnóstico da Hiperplasia Prostática e de outras doenças que 
atingem a próstata é baseado na presença de sinais clínicos, na detecção 
de alterações anatômicas durante a palpação retal, nos exames radiográ-
fico e ultrassonográfico ou ainda, nos exames citológico e histológico 
(biópsia), que são importantes para a distinção das afecções malignas 
ou benignas. 

A prevenção é essencial. Levar o animal ao médico veterinário 
regularmente é muito importante. Quando as doenças são diagnostica-
das no início, as chances de tratamento são maiores. A partir dos seis 
anos de idade, é recomendado que o cão faça exames preventivos, como 
o toque retal para palpação da próstata. O exame é muito simples e pode 
ser feito durante a consulta. 

A castração é a melhor forma de prevenir o câncer de próstata em 
animais. É importante que ela seja feita quando o animal é ainda jovem. 
Isso porque ela pode impedir a produção excessiva de hormônios. Com 
isso, o tecido prostático não poderá se desenvolver, levando ao eventual 
crescimento da próstata e/ou à formação de tumores. 

Diante do exposto, enquanto Parlamentar e Presidente da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Animais, rogo aos nobres pares o apoio para 
aprovação do presente Projeto de Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 014/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Dr Vicente de Paulo Silva Martins, parabenizando a 
Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante.

Tendo em vista, o brilhante trabalho que o Ministério Público do 
Estado do Maranhão vem realizando através do Dr. Vicente de Paulo 
Silva Martins, e a Promotoria de Justiça Comunitária Itinerante, me-
diante a realização do trabalho de fiscalização na área do Gapara, assim 
como na Zona Rural, é fundamental para promover a agilidade dos ser-
viços prestados à população. 

Contudo, a Promotoria Itinerante, trabalha como um mediador 
entre as comunidades e a Prefeitura, levando as demandas da população 
ao Poder Público.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 101 / 2021 

Senhor Presidente:

Nos termos da Resolução Legislativa nº 773/2015 requeiro a 
Vossa Excelência, o registro perante a Mesa desta Casa, da FRENTE 
PARLAMENTAR PRÓ-VACINA, entidade suprapartidária de cunho 
associativo, sem fins lucrativos, constituída nos termos da ata de funda-
ção e do estatuto em anexo.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 DE FEVEREIRO DE 2021. - HELE-
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NA DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO Nº 102/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regi-
me de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão 
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de 
Lei nº 103/2019, de minha autoria, que obriga refinarias, distribuidoras 
e revendedoras de gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residen-
cial a fornecerem informações de preços ao PROCON/MA, e dá outras 
providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 22 de fevereiro de 2021. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO Nº 103/2021 

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requei-
ro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada 
mensagem de condolências ao ex-vereador José Joaquim Guimarães 
e família, pelo falecimento de sua dileta genitora, Senhora Tereza Gui-
marães Ramos, ocorrido em 17 de Fevereiro do corrente.

É importante destacar que a Senhora Tereza Guimarães Ramos, 
tinha 91 anos, era viúva do também falecido Senhor Nilo da Cunha 
Ramos, mãe de 4 filhos: José Joaquim Guimarães Ramos (casado com 
Roseli de Oliveira Ramos); Fernando Antônio Guimarães Ramos; Ma-
ria do Socorro Ramos Ferreira (casada com Hozano Ferreira) e José de 
Ribamar Guimarães Ramos (in memorian).

A mui querida Dona Tereza, mãe, sogra, tia, avó, bisavó, de san-
gue e de coração de todos nós, era pessoa amiga, dedicada, sempre dis-
ponível com um afago, um cuidado e sempre generosa.

Sua família, e nós seus amigos, somos gratos a Deus por sua vida, 
por seu testemunho de dedicação, renúncia, fortaleza, determinação, 
coragem e imensa capacidade de assumir compromissos de cuidar, agir 
e superar desafios, demonstrando em tudo a força de amar e a fé.

Sentimo-nos honrados em prestar esta homenagem mais que me-
recida, pela história de vida de Dona Tereza Guimarães Ramos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 DE FEVEREIRO DE 2021. - Helena 
Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

REQUERIMENTO N° 104 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do Sr 
Georgevan Ferreira, externando o mais profundo sentimento de Pesar 
pelo seu falecimento, ocorrido no dia 22 de fevereiro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 505 /2020

Senhor Presidente, 

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, requeiro à V. Exa. que, após seja ou-
vida a Mesa, que a presente Indicação seja encaminhada ao Governador 
do Estado, Exmo. Sr. Flávio Dino, e ao Reitor da Universidade Estadual 
do Maranhão (UEMA), Senhor Gustavo Pereira da Costa, solicitando 
a implantação de um Campus da UEMA no Município de Buriticupu/
MA. 

A implantação do Campus UEMA no município de Buriticupu 
representa um grande avanço no desenvolvimento social e regional, 
possibilitando ao cidadão o ingresso à universidade pública de forma 
igualitária garantindo o direito à educação e a formação em nível supe-
rior. Serão beneficiados milhares de alunos egressos do ensino médio de 
Buriticupu e municípios limítrofes que por falta de condições e oportu-
nidade tem interrompido os estudos, em especial aqueles integrantes de 
famílias de baixa renda.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de feve-
reiro de 2021. - Betel Gomes - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 506 /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 DE SÃO LUÍS, SENHOR 
EDUARDO BRAIDE, e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, DAVID COL DEBELLA, so-
licitando, em caráter de urgência, a RECUPERAÇÃO ASFÁLTICA 
DA AVENIDA TRÊS, NO BAIRRO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO 
I, EM SÃO LUÍS, BEM COMO A DRENAGEM NOS RESPECTI-
VOS PONTOS DE ALAGAMENTO QUE PROVOCAM A DES-
TRUIÇÃO DO ASFALTO NA AVENIDA. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
e a drenagem da região acima mencionada, vez que se trata de uma 
solicitação de diversos moradores em virtude da existência de grandes 
crateras devido à falta de sistema de drenagem na via. Vale ressaltar que 
a Avenida supracitada faz parte do programa de mobilidade “interbair-
ros”, sendo que a via é ponto de ligação e desafogamento do trânsito en-
tre os bairros do São Cristóvão, Cidade Operária e adjacências, regiões 
estas com grande concentração de moradores. Além disso, é necessário 
frisar que o conjunto habitacional Jardim São Cristóvão é conhecido 
por ser uma região com grandes dificuldades de tráfego devido a gran-
de quantidade de buracos, a falta de drenagem e o esquecimento pelo 
poder público ao longo dos anos e das gestões a frente da Prefeitura de 
São Luís. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 507/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário de Infraestrutura do Estado do Mara-
nhão, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a conclusão da obra na 
MA-203que liga a capital aos demais municípios da ilha de Upaon-açú.

Poder-se-ia relevar os transtornos gerados por quase dez anos de 
obra na MA-203caso não fossem os riscos gerados à população. Não é 
de hoje nossa preocupação com a segurança de pedestres e motoristas, 
razão essa que nos motiva a apresentar indicação. Na eventual hipótese 
de impossibilidade em cumprir um calendário de execução plausível 
para a obra, que o Estado se omita em criar obstáculos sem sinalização 
adequada prevenindo, assim, acidentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de feve-
reiro de 2021.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 508/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após ouvi-
da a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Doutor Flávio Dino e ao Magnífico Reitor 
da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, o Senhor Gustavo 
Pereira da Costa, solicitando providencias para a Criação da UNIVER-
SIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO – UEMA-LESTE, no mu-
nicípio de Caxias.

Caxias, cidade de longas tradições culturais, políticas e educacio-
nais teve a primazia de receber a primeira unidade de ensino superior do 
interior do Maranhão, mediante a criação no ano de 1968 da Faculdade 
de Formação de Professores de Caxias. Muito fez essa Faculdade pela 
educação do Maranhão, mas especialmente muito realizou pela educa-
ção de Caxias, seu berço de origem.

Atualmente o município conta com diversos outros estabeleci-
mentos de ensino superior, além da UEMA que ampliou seu leque de 
oferta de serviços através da criação do Centro de Ensino Superior de 
Caxias. Entre os vários estabelecimentos de Ensino Superior que se ins-
talaram em Caxias, cito: o Instituto Federal de Educação – IFMA, a 
Universidade Aberta do Brasil - Polo Caxias, o Centro Universitário de 
Ciências e Tecnologia do Maranhão – UNIFACEMA, a Faculdade do 
Vale do Itapecuru - FAI, a Universidade Paulista-UNIP, a Universidade 
Anhanguera – UNIDERP, entre outros, todos prestando serviços rele-
vantes que vêm mudando a configuração socioeconômico do município 
e região.

Deve ser dito que o Centro de Ensino Superior da UEMA em 
Caxias Atualmente dispõe de 1.930 alunos, com os cursos divididos 
em três modalidades: 13 (treze) cursos presenciais, entre bacharelado e 
licenciatura, cursos à distancia e cursos técnico profissionalizante.

Na modalidade presencial, Medicina e Enfermagem são os cur-
sos de Bacharelado. Já na Licenciatura, têm-se os cursos de História, 
Geografia, Letras (português/literatura), Letras (português/inglês), Pe-
dagogia, Matemática, Física, Química, Ciências Biológica, Ciências 
Sociais.

Assim entendemos que o caminho mais curto para melhorar o 
desempenho do Centro de Ensino de Caxias é transformá-lo em unida-
de autônoma, mediante a criação de uma universidade, tendo sua área 
de cobertura centrada basicamente na região dos Cocais e adjacências, 
com sede na cidade de Caxias e atendendo dentre outras, as cidades 
de Aldeias Altas, Buriti Bravo, Coelho Neto, Codó, Colinas, Coroatá, 
Dom Pedro, Gonçalves Dias, Governador Eugênio Barros, Matões, Pre-
sidente Dutra, São Domingos do Maranhão, São João do Sóter, Timbi-
ras, Timon, etc.

Com a certeza da conveniência e oportunidade na tramitação da 
presente Indicação, esperamos a aprovação desta matéria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 23 de fevereiro de 2021. - Cleide 
Coutinho - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

                
           

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 231/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legisla-
tiva, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, 
datada de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-

res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeito financeiro, a partir do dia 1° de janeiro do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 22 de feverei-

ro de 2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
Presidente                                                                                      

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício
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ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 

231/2021

MAT NOME NÍVEL
2800399 Ananda Fontinele Godoi Costa XIII
2800522 Francisco de Souza Placido Neto XVII
2800761 Carla Veronica Galvão D’aguiar XV
2800779 Lucas Dias de Sousa Costa XV
2800787 Lara de Sa Chaves XV

     RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 232/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legisla-
tiva, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, 
datada de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-

res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeito financeiro, a partir do dia  1º de fevereiro do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 22 de feverei-

ro de 2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
Presidente                                                                                      

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 232/2021
        

MAT NOME NÍVEL
2800407 Maria Raimunda Vieira Rodrigues XV
2800605 Fabiane Veras Monteiro e Monteiro XV
2800878 Elson Nedson Costa da Silva XVII
2800423 Venancio Castro Frazão XV
2800720 Antonio Reinaldo de Sousa XV
2800753 Marly Rodrigues da Silva XV
1637032 João Pinto Neto XVII
1614221 Luis Michael de Matos Oliveira XV
2800431 Maria Joana Serrao Pereira XVII
2800738 Giovanna Roberta Ribeiro Bruce XIII

1653559 Romario Ricardo Reis Soares XV
2800449 Ana Carolina Mendes e Silva XV
2800456 Ana Yasmin Oliveira Anceles XV
1631878 Wanielle Serrão Vale XVII
2800464 Lucas Antonio Delgado Pinto de Al-

meida
XVII

2800860 Gilka Lima Alves XV
2800472 Roberto Bezerra de Araujo Alves XVII
2800597 Antonio Hildelbrando Silva Cavalcante XVII
2800589 Waldicleia Lopes Silva XVII
2800803 Pedro Igor Ribeiro Moraes de Almeida XV
2800480 Jessica Cristina Jansen Lima XV
2800498 Wendell Roberto Ribeiro Costa XV
2800746 João Batista Araújo Soares Neto XVII
2800506 Tereza Cristina Rayol Abreu XVII
2800571 Marcus Vinicius Vale Lima XVII
2800548 Constancia Castro da Silva XV
2800514 Darlane de Castro Brito XV
1635887 Altemir Dutra Coelho XVII
1660935 Rayra Gabriela Sousa Soares XVII
2800563 Maria Alves Costa Lemos  XVII
2800555 Denise Castelo Branco Bezerra  XVII
2800902 Jhonata de Sousa Monteiro XV
1658392 Elbarbara de Lima Barbosa da Silva XVII
2800829 Charles Enoque Constantino Silva XV
2800811 Jeisael de Jesus Pacheco XIII
1392422 Jardel Malheiros da Silva XIII
1656081 Jorismar Garreto de S. Barros XIV
2801074 Debora Cristina da Silva Tavares XIII
2801066 Gabriel Moreira Lima Taveira IX

2800530 José de Ribamar Viana XV
2800894 Catarina Rodrigues de Flores XV
2800886 Alexandre Henrique Pereira XV
2800795 Claudio Henrique Sousa Serra XIV
2800621 Virna Maria Macedo Rezende XVII
2800639 Leonardo Vagner Ferreira XVII
2800647 Isamara Pessoa Meneses Bacellar XV
2800654 Luceli Fernandes Murad XV
2800613 Daniel de Brito Machado XIII
2800662 Camila Pedrosa Carneiro Da Silva XVII
1651496 Raimunda Lima Guimarães Caldas XVII
2800670 Iranilce de Carvalho Costa XV
2800688 Bruno Lopes da Silva XV
2800696 Ana Claudia Santos XV
2800704 Guilherme Emanuel Alves P. Barbosa XV
2800837 Julio Cesar de Souza Matos Filho XVII
2800928 Francisco das Chagas Rego Moreira XV
2800845 Deuzenira do Nascimento Pereira Paixão XV
2800936 Tereza Cristina Bringel de Oliveira XV
2800852 Mayra Ribeiro Guimarães XV
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1661206 Danilo de Berredo Martins Neto XV
1661644 Conceição de Maria Buna Matos XV
2800712 Daniel Vieira de Sousa Coimbra XV
2800910 Nelio da Silva Barroso XV
2801009 Adivo Alcantara Brandao XV
2801025 Malu Gabriella Oliveira Ferreira XV
2801017 Joselio Mendes de Santana XV
2800985 Francisco Raillen Teixeira Martins XV
2800977 Camila dos Santos Sampaio XV
2800944 Luiz Fernando Berto XV
2801033 Elisete Ferreira dos Santos XV
2800951 Vanessa Cristina Franco Fonseca Sam-

paio
XV

2800993 Gracielen Costa do Nascimento XV
2801058 Moises Jorge Silva de Oliveira XV
2800969 Denise Maria Teixeira Soares Batista XV
1655109 Brenda Alexandra Oliveira de Sousa 

Silva
XV

1652916 Licia Gabriella Oliveira de Carvalho XV
1655117 Roberval Lopes Silva XV
1652924 Aldimir Guayanaz Ferreira XV
1655455 Melicia Paz Santos XV
2801082 Flavia Queiroz de Sousa XV
2800415 Pedro Ferreira Ribeiro Filho XV
1655448 Rayane Cristina Pereira de Sousa XV

           RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 233/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legisla-
tiva, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, 
datada de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-

res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeito financeiro, a partir do dia 19 de janeiro do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 22 de feverei-

ro de 2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
Presidente                                                                                      

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

                            
ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 

233/2021

MAT NOME NÍVEL
2801041 Mauricio Fernandes Lima                                 XV

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 234/2021

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os 
níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legisla-
tiva, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, 
datada de 01 de julho de 2009, 

 
R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-

res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeito financeiro, a partir do dia 04 de janeiro do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 22 de feverei-

ro de 2021.
       

Deputado OTHELINO NETO
Presidente                                                                                      

Deputada CLEIDE COUTINHO 
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

  

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 
234/2021

MAT NOME NÍVEL
2801090 Antonio Carlos do Espírito Santo Carneiro IX

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 235/2021

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com as indicações do Bloco Parlamentar Unidos Pelo 
Maranhão (BPUM), do Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista 
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(BPSP) e do Bloco Parlamentar Independente (BPI),

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear os membros das Comissões Permanentes, se-

guindo a seguinte composição:

01 – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

Titulares Suplentes

ADELMO SOARES RICARDO RIOS

DR. YGLESIO ANTONIO PEREIRA

RAFAEL LEITOA ZÉ INÁCIO LULA

NETO EVANGELISTA ZITO ROLIM

CIRO NETO DRª THAIZA HORTEGAL

WENDELL LAGES ROBERTO COSTA

02 – Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Con-
trole

Titulares Suplentes

RICARDO RIOS DR. YGLESIO

EDIVALDO HOLANDA NETO EVANGELISTA

CARLINHOS FLORENCIO ANTONIO PEREIRA

MICAL DAMASCENO EDSON ARAUJO

CIRO NETO FÁBIO BRAGA

ROBERTO COSTA SOCORRO WAQUIM

03 – Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia

Titulares Suplentes

MICAL DAMASCENO ADELMO SOARES

ZÉ INÁCIO LULA NETO EVANGELISTA

EDIVALDO HOLANDA CARLINHOS FLORENCIO

PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO PASTOR CAVALCANTE

FÁBIO BRAGA DRª THAIZA HORTEGAL

BETEL GOMES SOCORRO WAQUIM

04 – Comissão de Administração Pública, Seguridade Social 
e Relações do Trabalho

Titulares Suplentes

RICARDO RIOS EDIVALDO HOLANDA

PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO CARLINHOS FLORENCIO

ANTONIO PEREIRA PASTOR CAVALCANTE

EDSON ARAUJO ZITO ROLIM

DRª HELENA DUAILIBE CIRO NETO

SOCORRO WAQUIM BETEL GOMES

05 – Comissão de Saúde

Titulares Suplentes

ANTONIO PEREIRA ZÉ INÁCIO LULA

PASTOR CAVALCANTE RAFAEL LEITOA

CARLINHOS FLORENCIO EDIVALDO HOLANDA

DR. YGLESIO ZITO ROLIM

DRª HELENA DUAILIBE DRª THAIZA HORTEGAL

ARNALDO MELO BETEL GOMES

06 – Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento 
Regional

Titulares Suplentes

NETO EVANGELISTA DR. YGLESIO

PASTOR CAVALCANTE PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO

CARLINHOS FLORENCIO RICARDO RIOS

DR. YGLESIO ANTONIO PEREIRA

DRª THAIZA HORTEGAL FÁBIO BRAGA

WENDELL LAGES BETEL GOMES

07 – Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Mino-
rias

Titulares Suplentes

ZÉ INÁCIO LULA MICAL DAMASCENO

DR. YGLESIO EDIVALDO HOLANDA

RICARDO RIOS EDSON ARAUJO
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ZITO ROLIM ANTONIO PEREIRA

DRª THAIZA HORTEGAL DRª HELENA DUAILIBE

SOCORRO WAQUIM ROBERTO COSTA

08 – Comissão de Obras e Serviços Públicos

Titulares Suplentes

RICARDO RIOS ANA DO GÁS

MICAL DAMASCENO RAFAEL LEITOA

ADELMO SOARES CARLINHOS FLORENCIO

ZITO ROLIM EDSON ARAUJO

FÁBIO BRAGA DRª HELENA DUAILIBE

ARNALDO MELO SOCORRO WAQUIM

09 – Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável

Titulares Suplentes

RAFAEL LEITOA ADELMO SOARES

ZITO ROLIM ZÉ INÁCIO LULA

PASTOR CAVALCANTE PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO

CARLINHOS FLORENCIO NETO EVANGELISTA

DRª THAIZA HORTEGAL CIRO NETO

BETEL GOMES SOCORRO WAQUIM

10 – Comissão de Ética

Titulares Suplentes

RICARDO RIOS CARLINHOS FLORENCIO

NETO EVANGELISTA ZITO ROLIM

PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO RAFAEL LEITOA

RAFAEL LEITOA CARLINHOS FLORENCIO

CIRO NETO FÁBIO BRAGA

ROBERTO COSTA WENDELL LAGES

11 – Comissão de Assuntos Econômicos

Titulares Suplentes

CARLINHOS FLORENCIO MICAL DAMASCENO

ZITO ROLIM RICARDO RIOS

EDSON ARAUJO PASTOR CAVALCANTE

ANTONIO PEREIRA PROFESSOR MARCO AURÉLIO

DRª HELENA DUAILIBE CIRO NETO

SOCORRO WAQUIM ROBERTO COSTA

12 – Comissão de Segurança Pública

Titulares Suplentes
PROFESSOR MARCO AURÉ-

LIO DR. YGLESIO

RAFAEL LEITOA MICAL DAMASCENO

ADELMO SOARES DANIELLA TEMA

ZÉ INÁCIO LULA NETO EVANGELISTA

FÁBIO BRAGA DRª HELENA DUAILIBE

ROBERTO COSTA SOCORRO WAQUIM

13 – Comissão de Turismo

Titulares Suplentes

DR. YGLESIO DANIELLA TEMA

ADELMO SOARES RAFAEL LEITOA

MICAL DAMASCENO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO

EDSON ARAUJO RICARDO RIOS

BETEL GOMES WENDELL LAGES

Art. 2º - Publique - se e cumpra-se.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de feve-

reiro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDREIA MARTINS REZENDE 
Segunda Secretária

Deputada DRª CLEIDE COUTINHO 
Terceira Secretária 
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ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 08/2019-AL. PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a 
EMPRESA SIAT–SOCIEDADE INDUSTRIAL DE APLICAÇÕES 
TÉCNICAS LTDA. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica prorrogado em 
12 (doze) meses o prazo de vigência do presente contrato com início em 
14/02/2021 e término dia 13/02/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão; 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 
(MANUTENÇÃO); Natureza de Despesas: 33.90.39.17 – Manutenção 
e conservação de máquinas e equipamentos;  Fonte: 0.1.01.000000 – 
Recursos Ordinários do Tesouro. NOTA DE EMPENHO:  foi emitida 
a Nota de Empenho n.º 2021NE000268, no valor de R$ 631.972,80 
(seiscentos e trinta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta 
centavos). FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, II, “d” da Lei 8.666/93 e 
Processo Administrativo n.º 0041/2021-ALEMA. DATA DE ASSINA-
TURA: 12 de fevereiro de 2021. ASSINATURA: CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e EMPRESA SIAT– SOCIEDADE INDUSTRIAL DE APLICAÇÕES 
TÉCNICAS LTDA, CNPJ 07.370.988/0001-20 -CONTRATADA. São 
Luís–MA, 23 de fevereiro de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 9912473203 PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 
TELÉGRAFOS, firmam entre si o terceiro apostilamento ao referido 
contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000315, 
de 17/02/2021, no valor de R$ 43.839,65 (quarenta e três mil, oitocen-
tos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para fazer face às 
despesas inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legisla-
tiva; Natureza de Despesas: 33.90.39. 04 – Correios e Telégrafos; Ação: 
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 
- Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: Serviços Postais 
e vendas de produtos para atender as necessidades desta Casa. Infor-
mações Complementares: Nota de Empenho referente a 10 parcelas 
mensais para o exercício de 2021. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0394/2021. DATA DA AS-
SINATURA: 19/02/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova 
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. São Luís–MA, 23 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo 
– Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 05/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA MICROCITY COMPUTADORES E SIS-
TEMA LTDA., firmam entre si o quarto apostilamento ao referido con-
trato. OBJETO: Emissão em 10/02/2021 das notas de empenho n.ºs 
2021NE000269, 2021NE000270, 2021NE000271, 2021NE000272, 
correspondendo respetivamente aos valores de R$ 284.349,36 (duzen-
tos e oitenta e quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e trinta e 
seis centavos), R$ 1.497.540,00 (um milhão, quatrocentos e noventa e 

sete mil, e quinhentos e quarenta reais), R$ 601.022,40 (seiscentos e um 
mil, vinte e dois reais e quarenta centavos) e R$ 255.678,00 (duzentos e 
cinquenta e cinco mil, e seiscentos e setenta e oito reais) para cobertura 
das despesas relativas a este Contrato durante o exercício financeiro de 
2021. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: - Unidade Gestora: 010101 
– Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 
– Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – 
Gestão Legislativa; Natureza de Despesa: 33.90.40.01 – Locação de 
equipamentos de TIC – Ativos de Rede; Ação: 4628 – Atuação Legis-
lativa; Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Informática); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – 
Tesouro. Histórico: Objeto: Prestação de serviço de suporte e gestão 
do ambiente de TI. Informações Complementares: Valor realizado em 
sua totalidade para o exercício de 2021. - - Unidade Gestora: 010101 
– Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 
– Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – 
Gestão Legislativa; Natureza de Despesa: 33.90.40.02 – Locação de 
equipamentos de TIC – Computadores; Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva; Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Informática); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – 
Tesouro. Histórico: Objeto: Prestação de serviço de suporte e gestão do 
ambiente de TI. Informações Complementares: Valor realizado em sua 
totalidade para o exercício de 2021. - Unidade Gestora: 010101 – As-
sembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Le-
gislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão 
Legislativa; Natureza de Despesa: 33.90.40.03 – Locação de equipa-
mentos de TIC – Servidores/Storange; Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva; Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Informática); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – 
Tesouro. Histórico: Objeto: Prestação de serviço de suporte e gestão 
do ambiente de TI. Informações Complementares: Valor realizado em 
sua totalidade para o exercício de 2021. - Unidade Gestora: 010101 
– Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 
– Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – 
Gestão Legislativa; Natureza de Despesa: 33.90.40.04 – Locação de 
equipamentos de TIC – Impressoras; Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva; Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Informática); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – 
Tesouro. Histórico: Objeto: Prestação de serviço de suporte e gestão 
do ambiente de TI. Informações Complementares: Valor realizado em 
sua totalidade para o exercício de 2021. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° 
da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0277/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 19/02/2021. ASSINATURA: Deputado 
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 23 de fevereiro de 2021. Tarcísio 
Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APLICAÇÃO DE PENALIDADE 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE APLICAÇÃO DE PENA-
LIDADE em face da Empresa EXPANSÃO COMÉRCIO LTDA 
(CNPJ n.º 31.504.008/0001-19), contratada através do Contrato n.º 
018/2020, mediante dispensa de licitação (Processo Administrativo n.º 
3418/2020). Tal penalidade se dá em razão da prática de atos passíveis 
de frustrar o estabelecido no ajuste, causando prejuízos a esta Adminis-
tração. CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aplicada a penalidade de mul-
ta no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total 
da Ordem de Fornecimento, a partir do primeiro dia de atraso limitado 
ao trigésimo dia, que perfaz a quantia de R$ 154,64 (cento e cinquenta e 
quatro reais e sessenta e quatro centavos), consoante determina a Cláu-
sula Décima Primeira, item 11.2 do Contrato. CLÁUSULA SEGUN-
DA:  Fica aplicada, também, a penalidade de suspensão temporária 
de licitar e assinar contratos com esta Assembleia Legislativa pelo 
prazo de 02 (dois) anos, consoante determina o art. 87, inciso III da Lei 
n.º 8.666/1993. BASE LEGAL: Leis nº 8.666/93 e Processo Adminis-
trativo n.º 3418/2020.  DATA DE ASSINATURA: 18 de fevereiro de 
2021. ASSINATURA: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
– Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente – Contratante. São 
Luís – MA, 23 de fevereiro de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO
Procurador-Geral




