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Sessão Ordinária (Remota) da Terceira Sessão Legislativa da 

Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, realizada no dia dezesseis de março de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-

de.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes (remotamente) os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide 
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, 
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo 
Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,  Zé 
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): Adelmo Soares, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Doutor 
Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Hélio Soares, 
Pastor Cavalcante, Paulo Neto e Roberto Costa. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada. 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 139 /2021

“Institui o programa de apoio fiscal 
aos bares, restaurantes e demais estabele-
cimentos similares, no âmbito do estado 
do Maranhão”

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio Fiscal aos Bares, 
Restaurantes e Estabelecimentos Similares considerados de funciona-
mento não essencial pelo Governo do Estado do Maranhão.

Parágrafo único – Para efeito desta lei, entende-se como estabe-
lecimentos similares todos aqueles que sejam considerados não essen-
ciais e sejam impedidos de funcionar devido à decisão do poder público 
estadual.

Art. 2º As medidas previstas no referido Programa têm por obje-
to a isenção de impostos e taxas estaduais para bares, restaurantes e de-
mais estabelecimentos similares afetados pelas medidas de restrições de 
circulação, bem como mitigar os efeitos econômicos da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coro-
navírus (COVID-19), objetivando manter o seu funcionamento e opera-
ção destes estabelecimentos, resguardando empregos e salvando vidas.

Art 3º Os bares, restaurantes e demais estabelecimentos simi-
lares cujo atendimento presencial ao público tenha sido suspenso por 
determinação do Poder Público, como medida de enfrentamento ao Co-
ronavírus (COVID-19), ficam isentos por período proporcional ao fe-
chamento, dos seguintes tributos:

I – ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação);
II – IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automoto-

res);
III – demais taxas estaduais (taxas do Detran, Arce, Secretaria de 

Meio Ambiente, etc.);
Art. 4º Os estabelecimentos que operarem pelos sistemas de deli-

very, drive thru e take away de alimentos prontos, obedecidas as normas 
sanitárias de higienização e utilização de EPIs pelos operadores, equi-
parar-se-ão aos estabelecimentos cujo atendimento é presencial, sendo 
aplicada a isenção prevista art. 3° da persente lei.

Art. 5º Esta lei temporária entra em vigor na data de sua pu-
blicação e terá eficácia até o dia 31/12/2021, podendo ser prorrogada 
enquanto houver medidas de restrição decorrentes dos efeitos da pande-
mia do Novo Coronavírus;

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 

de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo instituir o Programa 
de Apoio Fiscal aos Bares, Restaurantes e demais estabelecimentos si-
milares no Estado do Maranhão com objetivo de auxiliar as empresas, 
empregados e autônomos que estão direta ou indiretamente vinculados 
ao funcionamento desse complexo de atividades atingidas por suces-
sivas decisões de caráter restritivo, devido aos efeitos da pandemia do 
Novo Coronavírus.

O Programa de Apoio a bares, restaurantes e demais estabeleci-
mentos similares afetados pelas medidas de restrições de circulação, 
visa diminuir os efeitos negativos, econômicos e sociais, oriundos da 
situação emergencial de saúde pública de importância internacional de-
corrente do coronavírus (COVID-19).

Trata-se, portanto, de uma medida de grande alcance social, cujo 
objetivo é promover a isenção dos níveis de tributação que incidem so-
bre bares, restaurantes, estabelecimentos similares e demais comércios 
que têm o seu funcionamento e operação diretamente afetado pelas me-
didas de restrição de circulação em decorrência da Pandemia causada 
pelo Coronavírus (COVID-19).

Certo de que a aprovação da proposta há de contribuir para ali-
viar a carga tributária, com benefícios, para toda a economia nacional, 
desse modo, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste 
projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 140 /2021

Fica isenta a cobrança do ICMS 
incidente sobre a parcela da subvenção 
da tarifa de energia elétrica estabelecida 
pelas Leis nº 10.604, de 17 de dezembro 
de 2002, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 
2010, no respectivo fornecimento a con-
sumidores enquadrados na “subclasse 
Residencial de Baixa Renda.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica isenta a cobrança do Imposto sobre Operações relati-
vas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo à 
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parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas 
Leis Federais nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, e nº 12.212, de 20 
de janeiro de 2010, no respectivo fornecimento a consumidores enqua-
drados na “subclasse Residencial de Baixa Renda”. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente para a 
parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 (duzentos 
e vinte) kWh/mês de  consumidores  enquadrados na  “subclasse Resi-
dencial de Baixa Renda”. 

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 

de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Recentemente, como medida de enfrentamento aos efeitos da 
emergência de saúde pública decorrente de pandemia de Coronavírus, 
o Estado de Maranhão, juntamente com mais 16 Estados, obteve junto 
ao Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ autorização 
para isentar o ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de ener-
gia elétrica no respectivo fornecimento a consumidores enquadrados na 
“subclasse Residencial de Baixa Renda”. Tal medida se deu por meio 
do Convênio ICMS 42/2020. Ocorre que, em que pese sua importância, 
tal benefício é temporário, limitando-se ao período de 1º de abril a 30 
de junho de 2020. 

Diante disso, a presente solicitação visa que o referido benefício 
fiscal seja válido de maneira permanente, e não apenas pelo período de 
3 meses, pois trata-se de uma medida isonômica sob o ponto de vista da 
justiça fiscal - considerando a elevada carga tributária incidente sobre a 
energia elétrica em nosso Estado - trazendo um grande alívio financeiro 
à população mais carente.

Conforme o exposto, entendemos como de fundamental impor-
tância, apresento a proposta a qual solicito o devido apoio dos nobres 
pares para análise e aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 141 /2021

Cria o Projeto Vale Alimentação 
Estudantil, destinado a ações de transfe-
rência de renda aos estudantes da rede 
pública estadual de ensino, configurando 
benefício complementar emergencial, em 
razão do estado de calamidade pública 
em saúde decorrente da pandemia da CO-
VID-19, e dá outras providências.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:
Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o 

Projeto Vale Alimentação Estudantil - PVAE, destinado a ações de 
transferência de renda aos estudantes da rede pública estadual de 
ensino,  configurando benefício  complementar  emergencial,  em  razão 
do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da 
COVID-19.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a Caixa 
Econômica  Federal  ou  o  Banco  do  Brasil  como  agentes  financeiros 
para a operacionalização do Projeto Vale Alimentação Estudantil, no 
que tange à elaboração da folha de pagamento, a partir dos dados e 
informações que serão disponibilizadas pela Administração Pública 
Estadual, e ao pagamento dos benefícios, obedecidas as exigências 
legais.

Art. 3º - As despesas do Projeto Vale Alimentação Estudantil 
correrão por conta de recursos do Fundo Maranhense de Combate a 
Pobreza – FUMACOP. 

Art. 4º - O servidor público ou agente de entidade conveniada ou 
contratada que inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou 
diversas daquelas que deveriam informar, com a finalidade de alterar 
a verdade sobre o fato, ou contribuir para a entrega do benefício à 
pessoa diversa do beneficiário final, será responsabilizado civil, penal e 
administrativamente.

§  1º  -  Sem  prejuízo  da  sanção  penal,  o  beneficiário  que 
dolosamente utilizar o benefício será obrigado a efetuar o ressarcimento 
da importância recebida, em prazo a ser estabelecido no regulamento 
desta Lei, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e de 01% (um por cento) 
ao mês, calculados a partir da data do recebimento.

§ 2º - Ao servidor público ou agente de entidade conveniada ou 
contratada que concorra para a conduta ilícita prevista no caput deste 
artigo será aplicado, nas condições a serem estabelecidas em 
regulamento e sem prejuízo das sanções penais e administrativas 
cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente 
pagos, atualizados, anualmente, até seu pagamento, pela variação 
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modi-
ficações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta Lei.

Art. 6º - Caberá ao Poder Executivo a edição de normas comple-
mentares visando disciplinar o quanto previsto nesta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 

de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo garantir alimentação 
aos milhares de alunos de baixa renda da rede pública estadual de en-
sino com a instituição do Projeto Vale Alimentação Estudantil - PVAE, 
destinado a ações de transferência de renda aos estudantes da rede pú-
blica estadual de ensino, configurando benefício complementar emer-
gencial, em razão do estado de calamidade pública em saúde decorrente 
da pandemia da COVID-19.

Através do projeto Vale Alimentação Estudantil, alunos carentes 
receberão auxílio em dinheiro para compensar a suspensão da merenda 
escolar devido a paralisação das atividades presenciais na rede pública 
de ensino.  As despesas do Vale Alimentação Estudantil correrão por 
conta do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza – FUMACOP, ins-
tituído pela Lei nº 8.205/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 21.725 
de 2005, prorrogado por meio da Medida Provisória 84, de 21 de de-
zembro de 2010. 

Ante o exposto, visando combater a fome e garantir alimentação 
aos estudantes de baixa renda, solicito aos nobres pares a aprovação da 
presente matéria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

INDICAÇÃO N° 712 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA QUARTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2021   5
DOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR MARCELLUS RIBEIRO 
ALVES, SOLICITANDO QUE APRECIE A POSSIBILIDADE DE 
INSTITUIR O PROGRAMA DE APOIO FISCAL AOS BARES, 
RESTAURANTES E DEMAIS ESTABELECIMENTOS SIMILA-
RES, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO NA FORMA 
QUE DISPÕE O ANTEPROJETO EM ANEXO. 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência a instituição do Progra-
ma de Apoio Fiscal aos Bares, Restaurantes e demais estabelecimentos 
similares no Estado do Maranhão com objetivo de auxiliar as empresas, 
empregados e autônomos que estão direta ou indiretamente vinculados 
ao funcionamento desse complexo de atividades atingidas por suces-
sivas decisões de caráter restritivo, devido aos efeitos da pandemia do 
Novo Coronavírus.

O Programa de Apoio a bares, restaurantes e demais estabeleci-
mentos similares afetados pelas medidas de restrições de circulação, 
visa diminuir os efeitos negativos, econômicos e sociais, oriundos da 
situação emergencial de saúde pública de importância internacional de-
corrente do coronavírus (COVID-19).

Trata-se, portanto, de uma medida de grande alcance social, cujo 
objetivo é promover a isenção dos níveis de tributação que incidem so-
bre bares, restaurantes, estabelecimentos similares e demais comércios 
que têm o seu funcionamento e operação diretamente afetado pelas me-
didas de restrição de circulação em decorrência da Pandemia causada 
pelo Coronavírus (COVID-19).

Certo de que a aprovação da proposta há de contribuir para aliviar 
a carga tributária, com benefícios, para toda a economia nacional, justi-
fica-se a presente proposição.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

ANTEPROJETO

“Institui o programa de apoio fiscal 
aos bares, restaurantes e demais estabele-
cimentos similares, no âmbito do estado 
do Maranhão”

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio Fiscal aos Bares, 
Restaurantes e Estabelecimentos Similares considerados de funciona-
mento não essencial pelo Governo do Estado do Maranhão.

Parágrafo único – Para efeito desta lei, entende-se como estabe-
lecimentos similares todos aqueles que sejam considerados não essen-
ciais e sejam impedidos de funcionar devido à decisão do poder público 
estadual.

Art. 2º As medidas previstas no referido Programa têm por objeto 
a isenção de impostos e taxas estaduais para bares, restaurantes e de-
mais estabelecimentos similares afetados pelas medidas de restrições de 
circulação, bem como mitigar os efeitos econômicos da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do Novo Coro-
navírus (COVID-19), objetivando manter o seu funcionamento e opera-
ção destes estabelecimentos, resguardando empregos e salvando vidas.

Art.3º Os bares, restaurantes e demais estabelecimentos similares 
cujo atendimento presencial ao público tenha sido suspenso por deter-
minação do Poder Público, como medida de enfrentamento ao Corona-
vírus  (COVID-19),  ficam  isentos  por  período  proporcional  ao  fecha-
mento, dos seguintes tributos:

I – ICMS (Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação);
II – IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automoto-

res);
III – demais taxas estaduais (taxas do Detran, Arce, Secretaria de 

Meio Ambiente, etc.);
Art. 4º Os estabelecimentos que operarem pelos sistemas de deli-

very, drive thru e take away de alimentos prontos, obedecidas as normas 
sanitárias de higienização e utilização de EPIs pelos operadores, equi-
parar-se-ão aos estabelecimentos cujo atendimento é presencial, sendo 
aplicada a isenção prevista art. 3° da persente lei.

Art. 5º Esta lei temporária entra em vigor na data de sua publi-
cação e terá eficácia até o dia 31/12/2021, podendo ser prorrogada en-
quanto houver medidas de restrição decorrentes dos efeitos da pande-
mia do Novo Coronavírus;

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 713 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR MARCELLUS RIBEIRO 
ALVES, SOLICITANDO QUE APRECIE A POSSIBILIDADE DE 
CONCEDER ISENÇÃO DE ICMS ÀS FAMILIAS MARANHEN-
SES DE BAIXA RENDA, NA FORMA DO CONVÊNIO 42/2020 
DO CONFAZ, ENQUANTO DURAR OS EFEITOS DA PANDE-
MIA DA COVID-19 NO ESTADO. 

Recentemente, como medida de enfrentamento aos efeitos da 
emergência de saúde pública decorrente de pandemia de Coronavírus, 
o Estado de Maranhão, juntamente com mais 16 Estados, obteve junto 
ao Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ autorização 
para isentar o ICMS relativo à parcela da subvenção da tarifa de ener-
gia elétrica no respectivo fornecimento a consumidores enquadrados na 
“subclasse Residencial de Baixa Renda”. Tal medida se deu por meio 
do Convênio ICMS 42/2020. Ocorre que, em que pese sua importância, 
tal benefício é temporário, limitando-se ao período de 1º de abril a 30 
de junho de 2020. 

Diante disso, a presente solicitação visa que o referido benefício 
fiscal seja válido de maneira permanente, e não apenas pelo período de 
3 meses, pois trata-se de uma medida isonômica sob o ponto de vista da 
justiça fiscal - considerando a elevada carga tributária incidente sobre a 
energia elétrica em nosso Estado - trazendo um grande alívio financeiro 
à população mais carente.

 Conforme o exposto, entendemos como de fundamental impor-
tância, apresento a proposta a qual solicito o devido apoio para sua aná-
lise e aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Fica isenta a cobrança do ICMS 
incidente sobre a parcela da subvenção 
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da tarifa de energia elétrica estabelecida 
pelas Leis nº 10.604, de 17 de dezembro 
de 2002, e nº 12.212, de 20 de janeiro de 
2010, no respectivo fornecimento a con-
sumidores enquadrados na “subclasse 
Residencial de Baixa Renda.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica isenta a cobrança do Imposto sobre Operações relati-
vas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - relativo à 
parcela da subvenção da tarifa de energia elétrica estabelecida pelas 
Leis Federais nº 10.604, de 17 de dezembro de 2002, e nº 12.212, de 20 
de janeiro de 2010, no respectivo fornecimento a consumidores enqua-
drados na “subclasse Residencial de Baixa Renda”. 

Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se somente para a 
parcela do consumo de energia elétrica inferior ou igual a 220 (duzentos 
e vinte) kWh/mês de  consumidores  enquadrados na  “subclasse Resi-
dencial de Baixa Renda”. 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 714/2021

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 Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São 
Luís - SMTT, Senhor Cláudio Ribeiro, solicitando, com urgência, a 
adoção de medidas de sanitização dos ônibus do sistema de transporte 
público municipal, visando prevenir o contágio dos passageiros pela 
COVID-19. No ensejo, solicita-se o aumento da frota de veículos, uma 
vez que a diminuição acarreta em aglomerações nos ônibus. 

O transporte coletivo é um serviço essencial à população e, para 
muitos cidadãos brasileiros, é o único meio de transporte possível. No 
contexto de Pandemia da COVID-19, a higienização dos coletivos é 
aliada  no  combate  à  doença. Razões  estas  que  justificam  renovar  os 
olhares e políticas para a causa.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 715 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado – Dr. Flavio Dino, solicitando ao 
Secretário de Estado da Educação – Felipe Camarão e ao Secretá-
rio de Estado da Cultura – Anderson Lindoso, a reforma, moder-

nização e ampliação da Biblioteca Farol da Educação na cidade de 
Carolina/MA. 

A revitalização do Farol da Educação resultará em um espaço de 
educação, informação, cultura e lazer a toda população. O pedido visa 
garantir melhorias para o aprendizado, levando qualidade e comodidade 
aos educadores, estudantes e artistas. 

Sabe-se que o caminho para o desenvolvimento social e cultural 
de uma sociedade acontece através da educação, sendo assim, é im-
portante destacar e investir nesses equipamentos educacionais que irão 
beneficiar toda a comunidade e todos os públicos. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Rildo Amaral - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 716 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNA-
DOR FLÁVIO DINO E AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO 
ESTADO, SENHOR FELIPE CAMARÃO, SOLICITANDO QUE 
APRECIE A POSSIBILIDADE DE INSTITUIR O PROJETO 
VALE ALIMENTAÇÃO ESTUDANTIL NO ÂMBITO DA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO NA FORMA QUE DISPÕE O 
ANTEPROJETO EM ANEXO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência, que institua o Projeto 
vale alimentação estudantil com o objetivo de garantir alimentação aos 
milhares de alunos de baixa renda da rede pública estadual de ensino, 
destinado a ações de transferência de renda aos estudantes da rede pú-
blica estadual de ensino, configurando benefício complementar emer-
gencial, em razão do estado de calamidade pública em saúde decorrente 
da pandemia da COVID-19.

Através do projeto Vale Alimentação Estudantil, alunos carentes 
receberão auxílio em dinheiro para compensar a suspensão da merenda 
escolar devido a paralisação das atividades presenciais na rede pública 
de ensino.  As despesas do Vale Alimentação Estudantil correrão por 
conta do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza – FUMACOP, ins-
tituído pela Lei nº 8.205/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 21.725 
de 2005, prorrogado por meio da Medida Provisória 84, de 21 de de-
zembro de 2010. 

Ante o exposto, visando combater a fome e garantir alimentação 
aos estudantes de baixa renda, solicito a aprovação da presente solici-
tação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

ANTEPROJETO

Cria o Projeto Vale Alimentação 
Estudantil, destinado a ações de transfe-
rência de renda aos estudantes da rede 
pública estadual de ensino, configurando 
benefício complementar emergencial, em 
razão do estado de calamidade pública 
em saúde decorrente da pandemia da CO-
VID-19, e dá outras providências.

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
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NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o 
Projeto Vale Alimentação Estudantil - PVAE, destinado a ações de 
transferência de renda aos estudantes da rede pública estadual de 
ensino,  configurando benefício  complementar  emergencial,  em  razão 
do estado de calamidade pública em saúde decorrente da pandemia da 
COVID-19.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a contratar a Caixa 
Econômica  Federal  ou  o  Banco  do  Brasil  como  agentes  financeiros 
para a operacionalização do Projeto Vale Alimentação Estudantil, no 
que tange à elaboração da folha de pagamento, a partir dos dados e 
informações que serão disponibilizadas pela Administração Pública 
Estadual, e ao pagamento dos benefícios, obedecidas as exigências 
legais.

Art. 3º - As despesas do Projeto Vale Alimentação Estudantil 
correrão por conta de recursos do Fundo Maranhense de Combate a 
Pobreza – FUMACOP. 

Art. 4º - O servidor público ou agente de entidade conveniada ou 
contratada que inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou 
diversas daquelas que deveriam informar, com a finalidade de alterar 
a verdade sobre o fato, ou contribuir para a entrega do benefício à 
pessoa diversa do beneficiário final, será responsabilizado civil, penal e 
administrativamente.

§  1º  -  Sem  prejuízo  da  sanção  penal,  o  beneficiário  que 
dolosamente utilizar o benefício será obrigado a efetuar o ressarcimento 
da importância recebida, em prazo a ser estabelecido no regulamento 
desta Lei, acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema 
Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, e de 01% (um por cento) 
ao mês, calculados a partir da data do recebimento.

§ 2º - Ao servidor público ou agente de entidade conveniada ou 
contratada que concorra para a conduta ilícita prevista no caput deste 
artigo será aplicado, nas condições a serem estabelecidas em 
regulamento e sem prejuízo das sanções penais e administrativas 
cabíveis, multa nunca inferior ao dobro dos rendimentos ilegalmente 
pagos, atualizados, anualmente, até seu pagamento, pela variação 
acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, 
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover as modi-
ficações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento do 
disposto nesta Lei.

Art. 6º - Caberá ao Poder Executivo a edição de normas comple-
mentares visando disciplinar o quanto previsto nesta Lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - Wellington do Curso – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 717 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requei-
ro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminhados ofícios ao 
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flá-
vio Dino, ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Mara-
nhão, Senhor Jeferson Portela e ao Comandante Geral da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão, Senhor Pedro de Jesus Ribeiro 
dos Reis solicitando a adoção de providências no sentido de reforçar 

a segurança pública com medidas preventivas, aumento de efetivo 
policial e disponibilização de viaturas na região do Sítio Natureza no 
município de Paço do Lumiar, localidade que vem sofrendo com altos 
índices de criminalidade. Moradores alertam inclusive para uma média 
de 4 assaltos por dia. 

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e 
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem 
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...].” (Cons-
tituição Federal, 1988)

Diante do exposto, solicitamos medidas urgentes que possibili-
tem o combate e a redução da criminalidade na referida localidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 15 de março 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 718 / 2021

Senhor Presidente, 

Nos  termos  do  art.  152  do  Regimento  Interno  da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a 
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO SE-
CRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SENHOR FELIPE CA-
MARÃO, solicitando providências no sentido de determinar, AMPLA 
REFORMA NAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DO C. E. PROFESSO-
RA RAIMUNDA MATOS E DA QUADRA POLIESPORTIVA, NO 
POVOADO MORADA NOVA, NO MUNICÍPIO DE PINDARÉ-MI-
RIM (MA), considerando que o estado de conservação da unidade esco-
lar é degradante e o compromisso do Governo é de “alavancar um ciclo 
de prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da história 
sob o ponto de vista da cidadania.

A presença do departamento de engenharia da Secretaria de Es-
tado da Educação é iminente, uma vez que no dia 09/11/2020, as ativi-
dades foram suspensas devido a um incêndio que destruiu toda a rede 
elétrica da escola, conforme documento em anexo.

Ademais solicitações e relatórios fotográficos foram enviados à 
SEDUC, cópias em anexo, dando conta que o prédio do C.E. PRO-
FESSORA RAIMUNDA MATOS, objeto de nossa propositura, está 
desmoronando, parte do muro desabou, a cobertura metálica da quadra 
poliesportiva também desabou, pontos de esgotamento dos sanitários 
estão obstruídos, exalando odor insuportável na parte interna do Cen-
tro de Ensino, enfim, urge providências no sentido de implementar na 
Escola Instalações modernas, cujo conforto propicie um ambiente para 
melhor trabalhar, ensinar e aprender.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 16 de 
março de 2021.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Inscritos: Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes. Peço 
que liberem o áudio do Deputado César 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia! 
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Bom dia, Deputado César. Estamos ouvindo o senhor.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe 

todos nós, Presidente! Primeiro, eu quero parabenizá-lo pela entrevista, 
Presidente. Muito equilíbrio. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Muito obrigado, Deputado. 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - E depois eu quero, 
Presidente, uma preocupação que eu tenho de um levantamento que eu 
fiz. Está aqui o levantamento do próprio Banco do Brasil. O Maranhão 
arrecadou pelo Fumacop, em 2020, R$ 711.260.829,09. Fumacop é o 
Fundo de Combate à Pobreza no Maranhão. Só agora, já com os dados 
aqui também, o Banco do Brasil nos traz que, em 11 de 02, de fevereiro, 
portanto, nós tínhamos 21 milhões e 130. Ou seja, nós gastamos 711 mi-
lhões de reais. Teve dia, Presidente, que foram retirados, de uma lapada 
aqui, 20 milhões de reais. A pergunta que nós fizemos ao senhor Secre-
tário, estamos protocolando, ao senhor Secretário da Fazenda, quais são 
os elementos que geram esse fundo, os recursos desse fundo? E uma 
preocupação que eu tenho: 2% de que ordem? De ICMS? Quais são os 
tributos que nós arrecadamos dinheiro para poder gerar esse fundo? Ou-
tra coisa relevante: como nós gastamos esse fundo, esses 711 milhões 
aqui, que eu coloquei, no ano de 2020? Porque a pobreza no Maranhão 
fez foi aumentar, segundo informações que nos chegam aqui que foi 
gasto com restaurante popular, mas não é oficial. Oficial vai ser quando 
a Dra. Cíntia se der essas informações para nós e que foram gastos isso. 
É muito dinheiro, Presidente, muito dinheiro. O que eu entendo é o se-
guinte, que combate à pobreza, por todos os dados da PNAD Contínua, 
é justamente geração de emprego e renda e também você dar condições 
para pessoas, como o Bolsa Família. Combate? Combate, porque é não 
é um dinheiro licitado, mas é um dinheiro em que o fulano paga as suas 
próprias escolhas e gera renda para própria comunidade econômica, que 
também vai empregar pessoas. E o Maranhão até agora não colocou 
para nós onde gastou esse dinheiro todo, 711 milhões arrecadados. Parte 
dele, posso garantir a V. Excelência, dos 30% que é tirado do combus-
tível está nesse Fundo de Combate à Pobreza. Querem fazer CPI? Tudo 
bem. É ótimo. Devia incluir também quanto desse percentual aqui des-
ses 30% que arrecada do combustível vai para o combate à pobreza e 
em que foi gasto. Se foi gasto só com, eu diria para você, restaurante... 
Restaurante, fome, um dia não combate à pobreza. Toda vez que é me-
dida pela PNAD Contínua vai dar pobreza, porque apenas enche a bar-
riga de alguns momentaneamente. São dados oficiais que tenho, embora 
isso nós estamos fazendo expediente ao senhor Secretário de Fazenda, 
que responde sempre as nossas indagações. Não boto à Mesa porque 
não passa, mas boto direto para Cintia também, a Dra. Cintia, para que 
ela possa responder em que foi gasto. É uma preocupação que, apesar 
dessa dinheirama 711 milhões de reais no ano 2020, eu não sei onde 
foi combater a pobreza e renda do Maranhão, porque não se combate a 
pobreza dando só a comida, se dá a condição de trabalho, a questão de 
educação em dois parâmetros educacionais, as questões de emprego da 
empregabilidade ou da geração de emprego, das condições do homem 
do campo, se foi tirado esse dinheiro. Essa, Presidente, é a indagação e 
a preocupação que eu tenho, o Governo, mais uma vez, desvia a preo-
cupação com a covid e aquele ponto crucial que não vai acabar quando 
passar a covid, porque a fome, a miséria, a desigualdade social, o Go-
verno, no meu entendimento, vai passar ao largo do combate à pobreza 
no Maranhão, pelo menos, essa dinheirama toda que ele bota aqui para 
nós. Olha, isso aqui é um extrato da conta do Banco do Brasil que nós 
conseguimos, mas para poder ficar oficializado, fizemos esse pedido ao 
Senhor Marcelo e à Doutora Cintia, muito dinheiro, Presidente, arreca-
dado, muito dinheiro, o Estado não está tão miserável não, o povo está 
miserável, porque a forma que estão gastando pode não ser, pode não 
ser não, eu acho que não é a forma adequada, de qualquer ordem, vamos 
aguardar os dados oficiais, mas é difícil para eu compreender quando eu 
apresento esses dados e se alguém do Governo aí tiver elemento para di-
zer que isso aqui é falso, não é verdadeiro, que diga e que nos apresente 
amanhã os dados de onde o Governo gastou essa dinheirama toda. Só 
agora, já temos 21 milhões, 130 mil reais, isso no dia 11/02, muito di-

nheiro, Presidente, para pouca obra e para gente quando o IBGE mede o 
Maranhão, a pobreza está aumentando e o dinheiro está sumindo. Essas 
são as minhas ponderações de hoje, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes. Deputado 
Duarte não está on-line. Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Senhor Presidente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de 
falar, tratar de um assunto muito relevante nos últimos dias que tem sido 
a questão da covid-19, houve um progressivo agravamento. A situação 
já não está fácil no interior do Estado também, os hospitais do interior, 
praticamente todos lotados, com UTIs lotadas, a situação é bem com-
plicada e a gente percebe que há a necessidade de se disciplinar prin-
cipalmente aqui na Ilha de São Luís, uma situação que cada vez mais 
tem se mostrado grave, que é a questão do transporte público. A gente 
suspendeu o funcionamento de bares e restaurantes, que uma minoria 
das pessoas com essa difícil situação econômica que existe estava tendo 
acesso, as pessoas estavam indo, mas uma minoria estava indo porque 
ninguém tem dinheiro nesse momento da pandemia e a gente continua 
com o transporte público superlotado, seja no sistema metropolitano ou 
no sistema de transporte de São Luís. Eu estou recebendo de maneira 
constante, uma série de vídeos mostrando um completo adensamento, 
os ônibus estão cheios de gente, não tem como a gente garantir preven-
ção em covid-19, uma situação em que os ônibus, as pessoas estão se 
acotovelando dentro dos coletivos aqui em São Luís, no próprio sistema 
metropolitano, terminal da Cohab, ontem, as pessoas tentavam voltar 
para São José de Ribamar, com extrema dificuldade também, aqui em 
São Luís na Praia Grande, eu recebi imagens pela manhã dentro do ôni-
bus, pessoas com completo bagunça total dentro do transporte público. 
E, infelizmente, a gente não consegue, dessa forma, fazer controle de 
doença. Já passou da hora, na verdade, de se colocarem mais coletivos, 
a gente colocar pelo menos mais 10% da frota. As empresas de trans-
portes público devem colocar nas ruas. Elas não estão colocando a frota 
com o quantitativo que eles têm à disposição. Tem uma reserva de frota 
e tem uma contingência de frota ainda por cima. A gente está acompa-
nhando isso aí. E necessita que as medidas sejam tomadas para garantir 
que não lote da forma que está. Como está, 80% das pessoas que são 
economicamente ativas, que trabalham, que exercem alguma ativida-
de dentro da família estão, hoje, dependentes do sistema de transporte 
urbano. Então se 80% está submetido a uma transmissão como essa de 
dentro do coletivo, a gente não vai conseguir controlar a covid-19. Não 
adianta fechar eventos, não adianta fechar bar, se o ônibus onde está 
a maior quantidade de pessoas circulando está tento uma transmissão 
constante. Não adianta colocar uma máscara aqui no rosto e ficar a 20 
cm ou colado com outra pessoa. É claro que você vai ter transmissão 
da doença nessa situação. Então está absurdo. A gente precisa de uma 
providência urgente. E a gente vai acompanhar presencialmente essas 
situações para que informe à Prefeitura de São Luís, à Prefeitura de 
Ribamar, à Prefeitura de Paço do Lumiar, Raposa, para o Governo do 
Estado, sob a Agência Metropolitana também, a MOB, que precisa es-
tar atento a isso aí para colocar, de fato, coletivos na rua e garantir um 
transporte de qualidade. Eram essas as nossas colocações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo Amaral, V. Exa. tem cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Senhor Presidente! Bom dia, Deputados e Deputa-
das. Bom dia, Maranhão! Senhor Presidente, venho recorrer, na ausên-
cia do meu amigo desportista que, inclusive, foi várias vezes campeão 
maranhense, campeão brasileiro de dama. Na sua ausência, porque 
faleceu, agora de madrugada, o Sargento Cavalcante lá de Imperatriz, 
eu queria aqui, atendendo um pedido das associações militares do Ma-
ranhão, que fosse votada, o mais breve possível, Senhor Presidente, a 
minha lei que pede... Inclusive V. Exa., ontem, recebeu um ofício das 
próprias associações que pedem urgência na votação que trata os mi-
litares como prioridade. A gente pode suspender aula, pode suspender 
até alguns atendimentos, mas suspender atividade militar, atividade dos 
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bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Penal, da Polícia Civil a gente 
não pode. E o número de infectados na Polícia e nas instituições de 
segurança pública é enorme. A abordagem, às vezes, até de maneira 
imprudente por conta de uma necessidade nesse momento que botam 
que a gente não vê. A gente vê que muitas pessoas, principalmente as 
menores cidades, procura as grandes cidades para serem tratados ou 
medicadas da covid. E ali dentro das vans, com muitas pessoas infecta-
das, os policiais militares, às vezes, vão abordar e, nesse momento, tem 
que ficar  aglomerados. Há  alto  índice  de  pessoas  contaminadas.  São 
inúmeras as pessoas. Infelizmente, no ranking de prioridade lançado 
pelo Ministério da Saúde, as pessoas que estão presas, os presos estão 
numa posição de 17º como prioridade e as pessoas que estão trabalhan-
do que, inclusive, vão levar esses presos para os presídios estão acima 
da 20ª  posição,  é  um descontentamento. Para você  ter  uma  ideia,  na 
semana passada, um amigo meu foi assaltado em Imperatriz o “Boca”, 
jogador de futebol, assim como eu, e quando foi levado, cinco pessoas 
foram presas dizendo eles que eram faccionados tentando matar um 
trabalhador no sistema de aplicativo, só por eles estarem sendo presos, 
eles já vão ter prioridade em relação a quem eles assaltarem, em rela-
ção a quem os prendeu e levou para o presídio, prioridade também em 
relação de quem está cuidando dos presídios. Então é uma regra que 
precisa ser quebrada no Estado do Maranhão, aqui nós não podemos dar 
prioridade para bandido, a gente tem que dar prioridade realmente para 
quem trabalha e eu queria pedir, Presidente, se possível, a gente botar 
ainda hoje e eu tenho certeza com a sensibilidade que o Governador do 
Estado do Maranhão, Flávio Dino, tem com os trabalhadores maranhen-
ses e que tem com a segurança pública, que tem com os professores, 
inclusive tem um projeto meu também da educação e precisa ser votado 
por conta de que educação tem que ser prioridade também, eu queria 
pedir para essa Casa se indignar e votar, o mais rápido possível, esse 
projeto de lei. Muito obrigado, Presidente, pela oportunidade, é o que 
eu tinha para hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo, eu já vou aqui determinar aqui que seja colocado aqui 
em prioridade a análise do projeto.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Eu lhe agradeço, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Bom dia, Senhores Deputados, Senhoras De-
putadas, momentos muito difíceis estamos vivendo aqui em Imperatriz, 
na nossa região Tocantina, em todo o Maranhão, mas aqui tem sido 
um dos lugares que mais tem sido concentrados os casos de pessoas 
com covid, muitas perdas, Deputado Rildo é testemunha, todos os dias, 
e muitas pessoas precisando de leitos, todos os dias. Nesse momento, 
vários amigos da gente estão internados. Ontem à tarde, Professor Fra-
zão, que é uma referência no ensino superior aqui numa cidade, quadro 
dele agravou, e teve que ser entubado, e todos os dias esse sofrimento 
ele tem se intensificado e a gente tem sofrido. Sofrido quando pessoas 
nos procuram todos os dias, e a gente sem ter condições de resolver di-
retamente, e a gente sofre com todo nosso povo sofrendo, mas no meio 
dessa  dificuldade  toda,  Presidente,  no meio  de  tanta  agonia  que  tem 
sofrido o nosso povo, com os leitos da cidade lotados, inclusive da rede 
privada, se precisar de um leito, mesmo a pessoa com plano de saúde 
ou com recursos para pagar uma internação no hospital privado, não 
há leitos, mas mesmo em meio essa dificuldade, eu quero testemunhar 
a esperança que se acende com o esforço quase que exclusivo, mas um 
esforço gigantesco que o Governo do Estado tem feito. Esse esforço 
tem propiciado, Presidente, que muitas vidas sejam salvas. O Governa-
dor Flávio Dino, o Secretário de Saúde Carlos Lula, a EMSERH, Dr. 
Marcos Grande, todos funcionários, os trabalhadores dessa rede têm se 
esforçado. Eu faço questão de dizer esse reforço que tem sido dado a 
rede pública estadual aqui na nossa região. Agora mesmo o hospital de 
campanha foi aberto na terça-feira passada quando estávamos em ses-
são. Eu alternava atenção à sessão e uma visita ao hospital de campanha 

no Centro de Convenções, e pude testemunhar aquele esforço de parce-
rias que foram construídas. E ainda ontem saíram imagens das primei-
ras altas de pacientes que foram curados naquela unidade. Dez leitos de 
UTI, cinquenta leitos de enfermaria. E esses 60 leitos estão quase que 
lotados, servindo a nossa população. O hospital Macrorregional tem 
hoje 156 leitos de internação, sendo 42 desses de UTI Covid e 114 leitos 
clínicos de internação para pacientes com covid. O Materno Infantil 
tem 50 leitos, sendo 20 desses de UTI. E, assim, o número de UTIs da 
rede estadual de Imperatriz, que são 42 leitos no Macro, 20 no Materno 
e 10 no Campanha, esse total de leitos é maior do que todas as outras 
redes somadas. Esse esforço que o Governo Flávio Dino tem feito tem 
conseguido salvar muitas vidas. A UPA da Bernardo Sayão, onde toda a 
demanda, prioritariamente, vai para o Centro de urgência e emergência, 
tem conseguido, com todo o esforço dos profissionais, fazer um traba-
lho heroico com toda a dificuldade. Mas ali vai sempre recebendo os 
pacientes, estabilizando, procurando regular. E o Estado tem dado todo 
esse apoio. Se hoje tirar essa rede estadual que tem aqui em Imperatriz, 
você veria um caos instalado. Esse esforço que o Governador Flávio 
Dino tem feito junto com o Secretário Lula e toda a sua equipe preci-
sa ser reforçado. Precisa ser reforçado por todos os entes, pela gestão 
municipal, que precisa participar de uma maneira mais intensa, tal qual 
o Estado tem feito, pelo reforço do Governo Federal. Precisa também 
ser reforçado com medidas que venham segurar esse crescimento dessa 
infecção, de tantas pessoas infectadas todos os dias. E lembro que, boa 
parte dos dias, tanto o número de pessoas infectadas, que testam positi-
vo em Imperatriz, como também, às vezes até o número de óbitos tem 
sido maior que o de São Luís. Imperatriz tem sido o epicentro hoje des-
se quadro difícil que a gente está vivendo e por isso é precisa ser refor-
çada, de maneira muito intensa, a vacinação que está muito lenta e pre-
cisa ser reforçada essa ampliação de leitos. Faço questão de parabenizar 
o esforço do Governo Flávio Dino, Secretário de Saúde, Carlos Lula, 
e sua equipe, mas dizer que a gente, Deputado Rildo e eu temos nessa 
rotina acompanhado diariamente e a gente procura ajudar naquilo que 
está ao nosso alcance. Dizer que a gente roga a Deus, que possa aben-
çoar, que possa tirar esse sofrimento do nosso povo e que a gente possa 
viver dias melhores. O momento não está fácil, o momento cada dia tem 
sido um novo desafio, não é fácil você todos os dias receber notícia de 
perdas e perdas e mais perdas, aqui todos nós já sofremos com perdas, 
Deputada Betel, nessa última semana perdeu sua irmã, nosso lamento. 
Eu venho aqui me solidarizar com todas as famílias que estão sofrendo, 
cumprimentar o esforço do Governo do Estado que tem se preocupado, 
prioritariamente, com a vida e tem ações que comprovem esse esforço. 
E pedir também aos outros entes governamentais que se esforcem mais, 
que apoiem, que façam mais, porque do contrário, só o Estado seguran-
do essa demanda, como tem segurado de uma maneira quase que ex-
clusiva, não se consegue resolver esse problema praticamente sozinho 
do jeito que está. Agradeço, Presidente, a gente vai continuar lutando, 
se esforçando, parabenizo o trabalho da Assembleia também, que tem 
apoiado de maneira muito firme todas essas ações com a sua liderança, 
com apoio de todos os parlamentares, e a gente vai continuar a nossa 
luta. Que Deus proteja nosso povo. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente, bom dia, demais pares, bom 
dia, população do Estado do Maranhão que nos acompanha por meio 
da TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia. Que Deus seja lou-
vado! Senhor Presidente, mais uma vez, venho bater na tecla da falta 
de transparência do Governo do Estado em duas situações, primeiro 
com relação aos leitos disponíveis, e segundo em relação aos recursos 
oriundos do Governo Federal e aplicados no combate ao coronavírus. 
Nós temos informação de que na semana passada o Governo do Estado 
recebeu mais trinta e sete milhões do Governo Federal, e nós não temos 
explicações do Governo do Estado com relação à aplicação dos recur-
sos em 2020 e agora também em 2021, bem como também dos leitos 
disponíveis no Estado do Maranhão. O interessante é, estamos já há um 
ano de pandemia e parece que na nossa cabeça como se fosse um filme, 
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voltamos para 2020. Estamos em março de 2021 e voltamos para março 
de 2020. E a estratégia utilizada,  a  recomendação utilizada por parte 
das organizações de  saúde, por parte do Governo do Estado é “fique 
em casa, que estamos preparando o sistema de saúde para combater o 
coronavírus”. Isso em março de 2020. “Fique em casa, que estamos pre-
parando o sistema para receber a população, para cuidar da população”. 
Chegamos em 2021, não tem transparência, não tem leitos. Dizem que 
está colapsado. E aí faz um lockdown disfarçado e não tem coragem de 
decretar um lockdown. Não tem coragem de discutir com a sociedade, 
com médicos, com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Justiça, 
com o Ministério Público, com a Defensoria, com empresários, com 
a população e encontrar uma saída. E aí o que temos? Um lockdown 
disfarçado. Algumas categorias têm que parar. Algumas categorias que 
precisam trabalhar estão sentindo prejudicados. Por exemplo, por que 
parar somente bares e restaurantes nesse período de uma semana? Os 
ônibus continuam lotados. Ontem durante aquela chuva, logo pela ma-
nhã, nós observamos uma grande quantidade de ônibus e todos lotados 
trafegando em São Luís. Tanto no transporte público de São Luís como 
da região metropolitana. E aí fica o questionamento: ou para  tudo ou 
vai ficar parando aos  retalhos,  aos poucos. Um  lockdown disfarçado. 
Vamos ficar enxugando gelo até quando? Principalmente pela falta de 
transparência de recursos, pela falta de transparência de leitos. Nós es-
tamos aqui cobrando exaustivamente na Assembleia Legislativa, desde 
de março, abril de 2020, pelos respiradores comprados que não foram 
entregues, pelos leitos. Nós denunciamos, em junho do ano passado, os 
hospitais que estavam sendo fechados e sendo fechados na calada da 
noite. A clínica São José e o Hospital Real, nós flagramos, foram fecha-
dos na calada da noite, para que a população não observasse, a popula-
ção não visse. Já solicitamos ao Governo do Estado a disponibilidade de 
leito, até porque o Ministério Público e a Defensoria já tinham cobrado 
isso. Não tem transparência com relação à quantidade de leitos. Nós 
estamos  solicitando.  Inclusive  já  fizemos  um  ofício,  encaminhamos 
para a Secretaria de Saúde do Estado, fizemos um requerimento pela 
Assembleia Legislativa e estamos protocolando também no Denasus 
uma auditoria ou cópia dos relatórios que já foram feitas, auditorias de 
todos os relatórios das auditorias realizadas de março de 2020 até ago-
ra, março de 2021, de todos os recursos oriundos do Governo Federal 
que foram encaminhados para o Governo do Estado do Maranhão. O 
Governo do Estado do Maranhão só sabe usar o Twitter, só sabe usar as 
redes sociais para criticar Bolsonaro, para criticar o Governo Federal, 
mas não dá nenhuma explicação. Hoje o Deputado César já trouxe um 
importante questionamento que é com relação ao auxílio emergencial. 
Uma luta nossa do pagamento do auxílio emergencial. Nós apontamos, 
inclusive, o caminho. Tem dinheiro? Tem. Tem recurso? Tem. Onde? 
no Fumacop. Só no ano de 2010, 2020 foram arrecadados 710 milhões 
para 2021, nós  temos 683 milhões,  para  ser  combatida  a pobreza no 
Estado do Maranhão, mas como se a pobreza só aumenta? A extrema 
pobreza só aumenta. E esses recursos, como são aplicados? Nós inclu-
sive temos um requerimento que apresentamos na Assembleia Legis-
lativa, cobrando o Governo do Estado transparência dos recursos do 
Fumacop, cobramos informações de todo recurso do Fumacop, como 
foi aplicado de 2017 até agora em 2021. Então, Senhor Presidente, pela 
falta de transparência do Governo do Estado do Maranhão, nós apre-
sentamos não só requerimento, mas o ofício à Secretaria de Saúde, e 
apresentamos também, uma solicitação, para o DENASUS, auditoria e 
cópia das auditorias realizadas de todos recursos aplicados e oriundos 
do Governo Federal, no combate à pandemia de 2020 a 2021. Muito 
obrigado, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Bom dia, Senhor 
Presidente, está ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bom dia, Deputado Rafael, estamos o ouvindo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão 
do orador) – Bom dia aos demais colegas, a TV Assembleia que está 

transmitindo a nossa Sessão, tenho acompanhado desde cedo aqui al-
guns pronunciamentos, mas quero destacar principalmente a fala aqui 
do Deputado Marco Aurélio, município de Imperatriz, assim como o 
Estado todo está sofrendo muito com relação a essa segunda onda do 
coronavírus, mas quero destacar que o empenho do Governo do Estado, 
na abertura de novos leitos, não só na capital São Luís, mas em todo 
interior do Estado, aqui principalmente no município de Timon, nós 
rapidamente dobramos o número de leitos UTI Covid, onde dispomos 
de 10 leitos, haja vista que este intervalo entre a primeira e a segunda 
onda, fez com que o sistema de saúde começasse a atender novamente 
outros casos, a saúde não espera, inclusive outros leitos de UTI aqui, 
por exemplo, do Hospital Alarico Pacheco, é utilizado em outros pro-
cedimentos cirúrgicos que haviam necessidade de UTI, por isso foram 
desativados, e agora foram reativados novamente com transferência de 
alguns pacientes para outras unidades do Estado, e onde não era neces-
sariamente internação por covid. Hoje nós dispomos aqui de 20 leitos 
de UTI para pacientes que necessitam de um atendimento mais espe-
cializado, um atendimento mais grave da doença. Quero lembrar que 
infelizmente essa segunda onda veio muito mais forte, com sintomas 
muito mais severos e dizer que o Brasil todo passou por esse momento 
de flexibilização dos leitos, realização de cirurgias eletivas que haviam 
sido suspensas, e quero também dizer que desde o início o do ano o 
Estado do Maranhão e todos os outros Estados não recebem recursos do 
Governo Federal no que diz respeito à habilitação de leitos de UTI, essa 
é a verdade, foi necessário que os Estados, os governadores entrassem 
na Justiça para garantir que esses recursos fossem pagos pelo Governo 
Federal, há uma falta de alinhamento do Governo Federal no combate 
à pandemia, essa é a verdade. O Presidente da República, o Governo 
Federal é quem tem que ser protagonista nesse sistema como aconte-
ce em todo país civilizado que quer realmente o combate à pandemia, 
infelizmente, a Presidência da República, ela parece que é aliada ao 
coronavírus, porque infelizmente não tem aí nenhuma ação programada 
que  esse Ministério  consiga  fazer  de  uma  forma  eficaz. O  consórcio 
Nordeste, mais uma vez, entra na linha do protagonismo na aquisição 
e negociação de vacinas. Praticamente 35 milhões de doses estão sen-
do negociadas pelo consórcio. O Governador Flávio Dino, inclusive, já 
se manifestou com relação ao alinhamento com o Ministério da Saúde 
para que não haja injustiça com relação a essa compra, porque o Gover-
no Federal não se mobiliza. E os governos estaduais, assim como todos 
os especialistas... O Deputado Wellington falou que o Governador não 
dialoga, recentemente, Senhor Presidente, V. Exa. participou de uma 
conversa com o Governador do Estado, junto com o Presidente do Tri-
bunal de Justiça, junto com o Ministério Público para dialogar sobre 
as medidas restritivas, a Associação Comercial também, com os em-
presários. E o Governo do Maranhão foi o pioneiro no que diz respeito 
ao pagamento de auxílio a bares e restaurantes. Ou seja, está fazendo, 
inclusive, com recursos próprios a sua parte no combate à pandemia, 
como sempre tem feito. O Maranhão é o estado com a menor taxa de 
mortalidade do país, graças a eficiência que o Governador e o Secretário 
de Saúde e toda a equipe do Estado tem feito no combate à pandemia. O 
Deputado falou com relação ao transporte público. O Governador am-
pliou o número de ônibus, o número de horário para os transportes da 
grande Ilha. O transporte municipal, Deputado Wellington, é de com-
petência do Prefeito Municipal. Ele que tem que decretar medidas mais 
severas, ou não. E assim está sendo feito em todos os outros estados. 
Aqui no estado vizinho, o Governador Wellington Dias fez algumas 
restrições específicas, fechando,  inclusive, o comércio de quinta-feira 
a domingo, quatro dias. Dialogando também com a equipe técnica. O 
Governador do Maranhão ainda não chegou a fazer isso com relação 
aos comércios, mas, com certeza, se houver a necessidade, teremos que, 
infelizmente, fazer, mas garantindo também, inclusive, o pagamento de 
auxílio a proprietários, aos artistas também, que são as categorias mais 
atingidas pela pandemia, enquanto o Governo Federal não retorna esse 
auxílio que, de maneira covarde e cruel, retirou da população brasileira. 
Porque essa covid não está no Maranhão apenas, Deputado. Ele está no 
país inteiro. E os governadores e prefeitos se esforçando diariamente. 
Está havendo a Frente Nacional dos prefeitos, dialogando também para 
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adquirir vacina. E o Governo Federal recusou uma oferta da Pfizer no 
mês de agosto para a compra de vacina e que nós ficamos no fim da fila. 
Previsão talvez de receber a vacina da Pfizer aí no final do ano. Ou seja, 
vamos dar a César o que é de César. O Governo do Maranhão tem se 
esforçado, diariamente, no combate à pandemia e, graças a Deus, talvez 
os melhores índices do país no que diz respeito ao combate ao coro-
navírus. Então, Senhor Presidente, me estranha a colocação de alguns 
colegas. Claro que entendo o papel dos deputados que se manifesta-
ram anteriormente. E volto a dizer, a realidade é que o Governo tem se 
preparado, tem reorganizado toda a estrutura de combate à pandemia, 
principalmente nos leitos de alta complexidade, que é de sua compe-
tência. Mesmo o Governo Federal tendo suspendido o pagamento de 
habilitação de leitos de UTI desde o final do ano passado. Era esse o 
meu pronunciamento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior por 05 minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Depu-
tadas, bom dia a todos e todas! Gostaria de nessa sessão inicialmente 
agradecer a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na pessoa 
do Senhor Presidente Othelino Neto, pela oportunidade que nós vimos 
agora de investigar esses reajustes de preços dos combustíveis, gás de 
cozinha, aqui no Estado do Maranhão, agradecer a cada um dos mem-
bros, Deputado Roberto Costa, Relator dessa CPI; Deputada Ana do 
Gás, Vice-Presidente da CPI; Deputado Rafael Leitoa; Deputado Zito; 
Deputado Ricardo Rios; Deputado Ciro Neto, pela oportunidade que o 
clima agora de presidir essa Comissão Parlamentar de Inquérito.. .com 
cada um desses membros poder realizar um trabalho com qualidade, 
realizar um trabalho conjunto, bom frisar isso, para que nós possamos 
fazer com que o consumidor maranhense possa ter informações claras, 
informações precisas, informações sobre esses reajustes. Quero aqui 
destacar que nessa semana, na segunda-feira, nós instalamos a CPI, 
imediatamente após a sessão de instalação, nós realizamos uma sessão 
extra,  uma  sessão  extraordinária,  onde  foram  debatidos  08  Requeri-
mentos, Requerimentos esses que buscam informações da Petrobras, do 
CADE, órgãos federais como, por exemplo, a SENACON – Secretaria 
Nacional de Defesa do Consumidor, órgão vinculado ao Ministério da 
Justiça. Nós também apresentamos requerimentos ao Ministério Públi-
co, ao PROCON, à Delegacia de Proteção e Defesa do Consumidor e 
também às distribuidoras e revendedoras de combustíveis. É realmente 
necessário, logo nesse primeiro momento, a apresentação desse reque-
rimento, pois, como já foi frisado, estamos num período de pandemia 
e precisamos dentro desse prazo de 120 dias, buscar o máximo de in-
formações possíveis para que esta CPI possa apresentar um direciona-
mento no sentido de deixar claro se há ou não prática de cartel em nosso 
estado e se esses reajustes foram devidos, foram reajustes repassados 
ao consumidor de forma justa ou seria fundamentado. Por isso que eu 
agradeço aqui a oportunidade ao Senhor Presidente. Queria aqui tam-
bém agradecer pela menção feita hoje na sua entrevista em uma emis-
sora de TV, em nossa cidade, onde ele destacava a importância dessa 
Casa realizar essas investigações. Senhor Presidente, muito obrigado, 
fico muito grato realmente por essa oportunidade e conto no decorrer 
dessas atividades com apoio de cada um desses deputados, não só dos 
membros da CPI que fazem parte essa atuação conjunta, como também 
da Mesa Diretora, do Senhor Presidente, de cada deputado e deputada 
que aqui está presente. Vale lembrar que essa é uma ação em respeito 
aos consumidores e, diga-se de passagem, ontem foi o Dia Mundial do 
Consumidor, nada melhor do que essa resposta atendendo o clamor dos 
consumidores, consumidores maranhenses. Senhor Presidente, aprovei-
tando a oportunidade, eu gostaria aqui de deixar registrada a importân-
cia da aprovação do projeto que hoje está na Ordem do Dia, projeto da 
minha autoria, 128/2021, que obriga os hospitais e clínicas particulares 
a informarem diariamente a quantidade de leitos de enfermaria, de UTIs 
ao Governo do Estado, para que isso possa ser publicizado, dando a 
ciência da quantidade de leitos que os hospitais possuem, para que o 
Governo do Estado possa, em conjunto também com as prefeituras, rea-
lizar as ações necessárias paras que as pessoas tenham a certeza, se por 

ventura vierem a ser contaminadas com covid, de que terão leito para 
a garantia dos seus direitos básicos, basilar dos direitos a vida, saúde e 
segurança. Esse projeto é no item 8 da pauta da Ordem do dia de hoje. 
E eu já aproveito aqui para registrar a importância de nós aprovarmos 
no dia de hoje mesmo, porque se faz necessária essa atuação conjunta, 
o Governo do Estado, o Governo Federal, Prefeitura e iniciativa priva-
da. Pois o que está acontecendo é que os consumidores, aqueles que, 
além de pagaram os seus impostos, aqueles que têm pago um plano 
de saúde, uma saúde suplementar nem mesmo esses têm condições de 
ter acesso a um tratamento. O que nós estamos observando é que os 
planos de saúde estão recebendo os valores desses consumidores, mas, 
apesar de uma carta de clientes imensa, apesar de um grande número 
de associados, nós percebemos que não há nenhum tipo de garantia de 
que aquele serviço vai ser prestado. Era o que eu gostaria de registrar, 
Senhor Presidente. Muito obrigado mais uma vez e a todos um bom dia 
e um bom trabalho.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wendell Lages por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, meus colegas deputa-
dos! Eu pedi essa oportunidade para falar a respeito de duas reuniões 
que eu tive há dias atrás. Em primeiro lugar, uma reunião muito pro-
dutiva que eu tive com o presidente da CAEMA, André Santos. E a 
oportunidade aqui que eu quero também agradecer pela receptividade 
na reunião, onde nós tratamos de parcerias e melhorias no sistema de 
abastecimento de água da cidade de Itapecuru-Mirim. Onde a gente teve 
uma importante notícia de que o antigo poço do bairro da Aviação está 
na possibilidade de ser recuperado. E também o presidente da CAEMA 
nos garantiu a perfuração de um novo poço na cidade de Itapecuru-
-Mirim para melhorar o abastecimento de água no município. E tam-
bém discutimos a elaboração de um projeto para melhorar a Estação 
de Tratamento lá de nossa cidade. Outro ponto que eu queria registrar 
aqui, Presidente, e agradecer, ao Dr. Miguel Alves, Secretaria-Geral da 
Perícia Oficial do Maranhão, que dias atrás também estive reunido na 
Perícia Oficial conhecendo um pouco mais do trabalho que eles reali-
zam. E também tive a oportunidade de levar algumas indicações que eu 
tive na Assembleia Legislativa, dentre elas, a solicitação para a região 
do Vale de Itapecuru de um Instituto Laboratorial Florence, que a gente 
também possa intensificar, na região do Vale de Itapecuru, o programa 
de emissão de carteiras e RG. Mas, acima de tudo, levei, em especial, 
uma indicação que eu tive na Assembleia Legislativa, solicitando a par-
ceria também do Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula, para que coloque 
os membros, funcionários, colaboradores que compõem a estrutura da 
perícia oficial como prioridade na vacinação, já que são muitas pessoas 
que têm contato direto com outras pessoas, como os membros que tra-
balham no IML, enfim, foi neste sentido que eu solicitei essa indicação 
e eu tive oportunidade de levar, pessoalmente, para o Dr. Miguel Alves 
para perícia oficial. Então, Senhor Presidente, eram essas as minhas pa-
lavras, as minhas considerações no sentido de agradecer ao Dr. Miguel 
e ao Dr. André Santos, Presidente da CAEMA. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, o Deputado Vinícius Louro. É o último inscrito do 
Pequeno Expediente de hoje. V.Exa. tem cinco minutos, sem apartes

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os teles-
pectadores aqui por meio da TV Assembleia, desta videoconferência. 
Senhor Presidente, a gente pode ver aí o grande aumento dos casos 
de coronavírus, em todo o Estado do Maranhão, mas a gente também 
tem que ressaltar outros problemas que a gente pode acompanhar que 
vêm acontecendo. Hoje na região do Médio Mearim, nós temos uma 
importantíssima estrada que liga Trizidela do Vale a São Luís Gonza-
ga. É uma estrada que o Governador Flávio Dino já assinou na época, 
no ano retrasado, na cidade de São Luís Gonzaga, a construção dessa 
importante estrada ligando esses dois municípios, ligando a cidade de 
Bacabal, a cidade de Pedreiras, duas princesas do Médio Mearim, e hoje 
a gente vê mediante as fortes chuvas que vêm acontecendo no Estado 
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do Maranhão, essa estrada hoje está intrafegável, então eu gostaria de 
pedir aqui ao Secretário Clayton Noleto, aliás, ao Governador Flávio 
Dino que eles possam, mesmo a gente sabendo que o período chuvoso 
complica a construção dessa estrada, mas que possam disponibilizar 
máquinas para que possa melhorar o acesso, a trafegabilidade dessas 
pessoas. Já ocorreram muitos casos, de pessoas doentes com o coro-
navírus, sem poder se locomoverem, porque realmente todo o tipo de 
transporte veicular, como carros pequenos, caminhonetes traçadas, ôni-
bus, ambulâncias não estão conseguindo trafegar nessas estradas para 
pegar as pessoas doentes, e aí eu peço atenção, eu peço o cuidado do 
Governador Flávio Dino, do Secretário de Infraestrutura, Clayton No-
leto, que possa dar atenção a essa rodovia, a essa MA, que realmente as 
pessoas estão sofrendo muito e que o Estado antes mesmo de começar 
a construção, mas nesse período chuvoso coloque esses equipamentos, 
tratores para trabalharem para amenizar, para fazer com que essa estra-
da fique viável para o transporte. Era essa a nossa colocação, pedimos 
a atenção das autoridades, para que realmente possam trabalhar agora 
nesse período chuvoso, para que essa estrada que liga Trizidela do Vale 
a São Luís Gonzaga, ela esteja em condições de trafegabilidade. Muito 
obrigado, Senhor Presidente. 

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Projeto de Lei nº 372, de autoria do Poder Executivo (lê). Em dis-
cussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Relembro que se alguém quiser votar contra basta se manifestar. Vejo 
aqui no vídeo voto contrário do Deputado Wellington. Está registrado, 
Deputado, o voto de V. Excelência. Como houve uma emenda nesse 
projeto  de  lei,  vamos  votar  a  redação final. Em discussão. Em vota-
ção. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado com 
voto contrário do Deputado Wellington. Vai à sanção. Projeto de Lei 
nº 659, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Este projeto o autor 
recorreu à Mesa Diretora da decisão da CCJ através do requerimen-
to  011,  conforme o §  4º  do  art.  182 do Regimento  Interno. Tendo o 
Plenário rejeitado o parecer, o projeto retornou à comissão de mérito, 
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho, que 
emitiu o parecer favorável, e agora vamos votar o projeto. Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto 
de Lei  360,  de  autoria  do Deputado Dr. Yglésio  (lê).  Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado.    Os  itens  4,  5,  9  e  10  são  Requerimentos  de  autoria  do 
Deputado Wellington. Ele solicitou que fossem retirados de pauta. 
Então eles não serão apreciados. Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Presidente é com relação ao item 1 da pauta, Projeto 
de Lei nº 372/20, de autoria do Poder Executivo. Eu levantei a mão, na 
verdade, porque estava pedindo Questão de Ordem, e V. Exª. registrou 
o meu voto contrário. Eu queria só que V.Exa. pudesse corrigir o meu 
voto, porque, na verdade, eu queria fazer uma consideração, porque eu 
não encontrei o Projeto no sistema. A nossa ala aqui está sem internet. 
Eu estou, desde cedo, na Assembleia e eu não consegui ver no siste-
ma. E aí  como eu peguei  a pauta  e  tentei  verificar o projeto,  eu não 
consegui pegar o teor do projeto, mas como tem relatoria do Deputado 
Neto Evangelista e aprovação de todos os demais deputados, Deputado 
Ricardo Rios, eu votar a favor do Projeto. Mas só fazer essa observação 
com relação à Mesa, e o Bráulio pudesse verificar, por gentileza, porque 
eu não encontrei no sistema e não consegui detalhar o projeto, verificar 
o Projeto propriamente dito, mas registrando o meu voto favorável ao 
projeto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que retifique o voto do Deputado Wellington, favorável ao item 1 
da pauta. Bom, então vamos ao item 6 da pauta. Requerimento nº 114, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Esse requerimento foi inde-
ferido pela Mesa. Ele recorreu ao plenário. Os deputados que mantêm 
a decisão da Mesa, permaneçam como estão. Os que forem contrários, 
façam algum aceno ou informe aqui ao Bráulio, via WhatsApp. A de-

cisão da Mesa foi mantida com o voto contrário do Deputado, autor 
do requerimento, Duarte Júnior. Requerimento nº 115, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior (lê).   Esse requerimento foi indeferido pela 
Mesa na sessão anterior. O autor recorreu ao Plenário. Os Deputados 
que mantêm a decisão da Mesa, permaneçam como estão. Os que forem 
contrários, se manifestem. Mantida a decisão da Mesa, com o voto con-
trário do deputado Duarte Júnior. Requerimento nº 122, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão, em votação, os deputados 
que aprovam, permaneçam estão e os que foram contrários se manifes-
tem. Aprovado. Fica incluído na próxima Sessão. Aliás, vai ser enviado 
para as comissões ainda. Requerimento à Deliberação da Mesa, o 9 foi 
retirado  e  o  10  também. Requerimento  n°  117,  item 11  da  pauta,  de 
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada 
Andreia Martins Rezende? Como vota a Deputada Cleide Coutinho? 
Deferido. Requerimento 118, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso, (lê); Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –   
Deputada Cleide Coutinho. 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO -  Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –  
Deferido o Requerimento. Requerimento 119, de autoria do Deputado 
Dr. Yglesio (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –  
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o Requerimento. Requerimento 120/2021, de autoria da De-
putada Mical Damasceno, (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins 
Rezende

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –  
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –  
Deferido. Requerimento 121/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso, (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o Requerimento. O Deputado Yglésio pede permissão para 
subscrever o Requerimento 121, de autoria do Deputado Wellington do 
Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Auto-
rizado, Presidente. Todos que quiserem subscrever estão todos autori-
zados, porque mitigou muitas famílias enlutadas. Todos deputados que 
quiserem fiquem à disposição, à vontade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Deputada Helena.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE – Tam-
bém queria subscrever, Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Peço que registre, as subscrições dos Deputados Yglésio e Helena 
Duailibe. Senhoras e Senhores Deputados, encerramos a nossa pauta. 
Agradeço a presença de todos e todas. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado a presente Sessão.

                             
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 334, DE 17 DE DEZEMBRO 

DE 2020)
LEI Nº  11.411  DE 03 DE MARÇO DE 2021

Institui, no âmbito do Programa 
“Minha Casa, Meu Maranhão/ Che-
que Minha Casa”, de que trata a Lei nº 
10.506, de 6 de setembro de 2016, o 
Eixo “Minha Casa Melhor”, e concede 
incentivo fiscal do ICMS nas operações 
internas, com mercadorias destinadas às 
aquisições vinculadas ao referido Eixo, 
nos termos do Convênio ICMS nº 141/20 
- CONFAZ. 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 334, de 17 de dezembro 
de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, De-
putado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Programa “Minha Casa, 
Meu Maranhão/ Cheque Minha Casa”, de que trata a Lei nº 10.506, 
de 6 de setembro de 2016, o Eixo “Minha Casa Melhor” que terá por 
finalidade apoiar as famílias de baixa renda na aquisição de bens mó-
veis essenciais.

 § 1º Para fins desta Lei, consideram-se bens essenciais os ele-
trodomésticos e demais bens móveis necessários ao guarnecimento 
básico da residência. 

§ 2º A Secretaria de Estado de Governo - SEGOV definirá, em 
Portaria, os bens móveis essenciais passíveis de aquisição por meio do 
Eixo Minha Casa Melhor. 

Art. 2º O Eixo Minha Casa Melhor do Programa “Cheque-Mi-
nha Casa” será executado por meio da concessão de cheques no valor 
de R$ 600,00 (seiscentos reais) que deverá ser utilizado exclusiva-
mente para a aquisição de eletrodomésticos e demais bens móveis 
necessários ao guarnecimento básico da residência junto a estabeleci-
mentos comerciais credenciados pela Secretaria de Estado de Estado 
da Fazenda - SEFAZ. 

Parágrafo único. O beneficiário que adquirir bem móvel essen-
cial cujo valor de venda seja superior ao valor consignado no cheque 
concedido pelo Poder Executivo, será responsável, por conta própria, 
pela respectiva complementação.

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, limites e 
condições que estipular este artigo, a conceder incentivo fiscal para o 
contribuinte do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interes-
tadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, estabelecido no 
Estado do Maranhão, que fornecer, nas operações internas, bens mó-
veis essenciais no âmbito do Eixo Minha Casa Melhor. 

§ 1º O incentivo fiscal de que trata o caput será concedido na 
modalidade de crédito outorgado, para abater do valor do ICMS de-
vido pelas saídas, nos termos e prazo do Convênio ICMS nº 141, de 
9 de dezembro de 2020, do Conselho Nacional de Política Fazendária 
- CONFAZ.

 § 2º O valor do crédito outorgado corresponderá ao limite con-
signado nos cheques recebidos dos beneficiários do Eixo Minha Casa 
Melhor do Programa Cheque Minha Casa. 

Art. 4º Exclusivamente para o Eixo Minha Casa Melhor, o 
incentivo fiscal a ser concedido por meio desta Lei fica limitado a até 
0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) da parte estadual da arre-
cadação anual do ICMS relativa ao exercício imediatamente anterior 
ao da concessão, correspondente ao montante máximo de recursos 
disponíveis, a ser fixado pela Secretaria de Estado da Fazenda, para 
financiamento do Programa, em cada exercício. 

Art. 5º Alternativamente ao regime previsto nos arts. 3º e 4º, o 
estabelecimento comercial poderá receber os valores diretamente do 
Tesouro Estadual, por meio da Secretaria de Estado de Governo - SE-
GOV, conforme Decreto. 

Art. 6º Exclusivamente para o Eixo Minha Casa Melhor do Pro-
grama “Cheque Minha Casa”, a habilitação dos interessados depende 
do atendimento das seguintes condições:

 I - ser maior de 18 anos ou emancipado;
 II - ter família constituída com no mínimo 2 (dois) integrantes; 
III - comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas 

Sociais (CadÚnico), administrado pelo Governo Federal.
 § 1º Em igualdade de condições, será efetuado sorteio público.
 § 2º Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quantidade 

máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e finan-
ceiras.

 Art. 7º O Cheque a que se refere o art. 2º desta Lei obedecerá à 
especificação técnica e ao modelo aprovados pela Secretaria de Estado 
de Governo - SEGOV, responsável pela execução do Eixo Minha Casa 
Melhor do Programa “Cheque Minha Casa”. 

Art. 8º A Secretaria de Estado de Governo - SEGOV realizará 
fiscalizações com vistas a apurar a regular utilização do benefício, 
devendo, acaso comprovado desvio de finalidade ou mau uso do pro-
grama, promover, após o devido processo legal, a exclusão da pessoa 
beneficiária, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis.

 Art. 9º A Secretaria de Estado de Governo e a Secretaria de 
Estado da Fazenda editarão as normas complementares que se fizerem 
necessárias para execução do Eixo Minha Casa Melhor do Programa 
“Cheque Minha Casa”.

 Art. 10. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por 
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SE-
PLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, trans-
por, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e                   
entidades do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta 
Lei, mantendo a mesma classificação funcional programática, expressa 
por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 
a Lei Orçamentária Anual. 

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
devendo produzir efeitos a partir da data de publicação da ratificação 
nacional do Convênio ICMS nº 141, de 9 de dezembro de 2020.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 17.03.2021
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 335, DE 18 DE DEZEMBRO 

DE 2020)
LEI Nº 11.412  DE 03 DE MARÇO DE 2021

Autoriza a concessão de prêmio 
aos profissionais das unidades de saúde 
da Rede Estadual, nos termos em que 
especifica, e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 335, de 18 de dezembro 
de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, De-
putado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual  
com a nova redação dada com a Emenda  Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,  pro-
mulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica autorizada, nos termos desta Lei, a concessão de 
prêmio, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), aos pro-
fissionais das unidades de saúde da Rede Estadual. 

Parágrafo único. Consideram-se profissionais das unidades 
de saúde da Rede Estadual os que possuem vínculo celetista com a 
Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares - EMSERH e com as 
organizações sociais que possuem contrato de gestão com o Poder 
Executivo.  

Art. 2º O prêmio a que se refere esta Lei tem natureza indeni-
zatória, será pago no mês de dezembro de 2020 e tem por finalidade 
marcar o reconhecimento pelo bom desempenho no enfrentamento da 
COVID-19 no Estado.

Art. 3º O prêmio a que se refere o art. 1º desta Lei poderá ser 
estendido, nos termos de Portaria do Secretário de Estado da Saúde, 
aos servidores, efetivos e comissionados, da Secretaria de Estado da 
Saúde - SES.

Art. 4º O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por  
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SE-
PLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, trans-
por, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e                   
entidades do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta 
Lei, mantendo a mesma classificação funcional programática, expressa 
por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser 
a Lei Orçamentária Anual.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da    presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA                 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO 
Presidente

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 17.03.2021

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 336, DE 21 DE DEZEMBRO 
DE 2020)

LEI Nº 11.413 DE 03 DE MARÇO DE 2021

Altera  a  Lei  nº  11.390,  de  21  de 
dezembro de 2020, que institui o Regula-

mento de Segurança contra Incêndios das 
edificações e áreas de risco no Estado do 
Maranhão, e dá outras providências. 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 336, de 21 de dezembro 
de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, De-
putado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda  Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,  pro-
mulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O anexo “A” e o Anexo “C” da Lei nº 11.390, de 21 de 
dezembro de 2020, passam a vigorar,  respectivamente, na  forma dos 
Anexos I e II desta Lei.

Art. 2º Fica revogado o inciso III, do § 1º, do art.4º, da Lei nº 
11.390, de 21 de dezembro de 2020.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da    presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA                
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ANEXO I
NOVA REDAÇÃO PARA O ANEXO “A”

ALTERAÇÃO DA TABELA “E” DA LEI Nº 7.799 DE 
19/12/2002 PARA INCLUIR HIPÓTESES RELATIVAS AO COR-

PO DE BOMBEIROS MILITAR

CÓ-
DIGO DISCRIMINAÇÃO VALOR VALOR 

(R$)
1) Taxa para emissão de Certificado
de Aprovação (CA) e Certificado de
Aprovação Vinculado (CAV):

148.06 a) edificações de até 750 m² de ATEd
e até 12m de altura 10 x VBBM

148.07 b) edificações com mais de 750 m²
de ATEd e/ou mais de 12m de altura

0,02 x ATEd 
(m²) x VBBM

2) Taxa para emissão de renovação
do Certificado de Aprovação (CA) e
Certificado de Aprovação Vinculado
(CAV):

148.08 a) edificações de até 750 m² de ATEd
e até 12m de altura 5 x VBBM

148.09 b) edificações com mais de 750 m²
de ATEd e/ou mais de 12m de altura

0,008 x ATEd 
(m²) x VBBM

3) Taxa para emissão de Certificado
de Aprovação de Projeto (CAP)

148.10 a) edificações de até 750 m² de ATEd
e até 12m de altura 10 x VBBM
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148.11 b) edificações com mais de 750 m²
de ATEd e/ou mais de 12m de altura

0,02 x ATEd 
(m²) x VBBM

4) Taxa de Credenciamento Anual

148.12 a) instaladoras, conservadoras e
revendedoras 50 x VBBM

148.13 b) empresas de treinamento e forma-
ção de brigadistas e bombeiros civis 30 x VBBM

148.14 c) empresas de projeto de segurança
contra incêndio 10 x VBBM

148.15
5) Taxa para emissão de Certificado
de Aprovação para Evento Temporá-
rio (CAET):

0,004 x AE-
Temp (m²) x 
nº de dias x 

VBBM

148.16 6) Taxa para Laudo de Perícia de
Incêndio (LPI):

1 x VBBM 
por folha

7) Taxa para Termo de Autorização
para Adequação do CBMMA (TAA-
CBM):

148.17 a) edificações de até 750 m² de ATEd
e até 12m de altura 10 VBBM

148.18 b) edificações com mais de 750 m²
de ATEd e/ou mais de 12m de altura

0,02 x ATEd 
(m²) x VBBM

148.19 8) Taxa para Termo de Responsabili-
dade para Queima de Fogos (TRQF) 10 x VBBM

ATEd: Área Total da Edificação.
AETemp: Área do Evento Temporário.
VBBM: Valor Básico Bombeiro Militar, que fica fixado em R$ 

27,61 (vinte e sete reais e sessenta e um centavos), corrigido anual-
mente pelo IPCA, por meio de Portaria do Comandante Geral do Cor-
po de Bombeiros Militar do Maranhão.

Nota 1: Para edificações com área de risco descoberta, conside-
ra-se o somatório das áreas de risco e das edificações como área total 
da edificação.

ANEXO II
NOVA REDAÇÃO PARA O ANEXO “C”

MÉTODO DE CÁLCULO DE MULTAS GERADAS POR 
INFRAÇÕES À LEGISLAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS

O valor da multa deve ser calculado por meio da relação entre 
o número de infrações, que estão agrupadas no Anexo “B”, a classi-
ficação do risco previsto na Tabela 1 e a classificação da área total da 
edificação ou área de risco, prevista na Tabela 2, deste Anexo. Essa 
relação é expressa através da fórmula:

Multa (R$) = [(2,5 x I) + (3,5 x II) + (5 x III) + (7 x IV)] x R x 
K x VBBM

Onde:
• I, II, III, IV: são as quantidades de infrações

em cada grupo constante no Anexo “B”;
• R: fator de risco, conforme Tabela 1 deste

Anexo;
• K: fator de área, conforme Tabela 2 deste

Anexo; e
• VBBM: Valor Básico Bombeiro Militar

Para a aplicação dos grupos constantes no Anexo “B”, é neces-
sário anotar o número de infrações observadas, levando-se em consi-
deração que os grupos I, II e III comportam no máximo 04 (quatro) 
infrações e o grupo IV comporta no máximo 02 (duas) infrações, que 
devem ser inseridas na fórmula. Portanto, os valores dos grupos I, II e 
III variam de 0 a 4 e o valor do grupo IV varia de 0 a 2.

Devem ser inseridos na fórmula os fatores de risco constantes 
na Tabela 1, considerando a ocupação predominante da edificação ou 
área de risco.

Devem ser inseridos na fórmula os fatores de área constantes na 
Tabela 2, considerando a faixa de área total da edificação ou área de 
risco.

Deve ser inserido na fórmula o VBBM correspondente à data da 
infração.

O resultado da aplicação da fórmula corresponde ao valor ex-
presso em Reais a ser autuado.

TABELA 1
Fator de risco (R)

Potencial de Risco Carga de Incêndio 
MJ/m² Fator de risco (R)

Baixo Até 300 1,0
Médio Entre 300 e 1.200 1,1
Alto Acima de 1.200 1,2

Nota: Esta tabela relaciona a carga de incêndio com um fator de 
risco (R) a ser inserido na fórmula.

TABELA 2
Fator de área (K)

Área total da edificação (m²) Fator de área (K)

até 200 4
> 200 ≤ 500 8
> 500 ≤ 750 12
>750 ≤ 1.500 16
>1.500 ≤ 2.500 24
>2.500 ≤ 3.500 30
>3.500 ≤ 5.000 37
>5.000 ≤ 7.000 43
>7.000 ≤ 10.000 50
>10.000 ≤ 20.000 56
> 20.000 ≤ 30.000 63
> 30.000 ≤ 40.000 69
> 40.000 ≤ 50.000 76
> 50.000 ≤ 60.000 83
> 60.000 ≤ 80.000 89
> 80.000 ≤ 100.000 94

> 100.000 100
Nota: Esta tabela relaciona a faixa de área com um fator de área 

(K) a ser inserido na fórmula.
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 337, DE 29 DE DEZEMBRO 

DE 2020)
LEI Nº 11.414 DE 03 DE MARÇO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a 
celebrar Termo Aditivo ao contrato de 
operação de crédito que especifica, for-
malizado com esteio na Lei nº 9.496, de 
11 de setembro de 1997, para adequação 
às disposições da Lei Complementar 
Federal nº 173, de 27 de maio de 2020. 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 337, de 29 de dezembro 
de 2020, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, De-
putado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar termo 
aditivo ao Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 
002/98-STN/COAFI, firmado com a União ao amparo da Lei nº 9.496, 
de 11 de setembro de 1997. 

Parágrafo único. O Termo Aditivo a que se refere o caput terá 
por finalidade adequar o Contrato de Financiamento mediante Abertu-
ra de Crédito nº 002/98-STN/COAFI às disposições da Lei Comple-
mentar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020. 

Art. 2º Permanecem vinculadas ao refinanciamento de que 
trata esta Lei, em caráter irrevogável e irretratável, em garantia das 
obrigações assumidas no contrato aditado, as receitas de que tratam os 
artigos 155, 157, 159, inciso I, “a”, e II, da Constituição Federal, nos 
termos do § 4º do art. 167 da Constituição Federal, e Lei Complemen-
tar n.º 87, de 13 de setembro de 1996.

 Art. 3º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a promover 
as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumpri-
mento do disposto nesta Lei. 

Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais deverão con-
signar as dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos 
dos encargos anuais, relativos ao Contrato de Financiamento me-
diante Abertura de Crédito nº 002/98-STN/COAFI a que se refere o      
art. 1º desta Lei. 

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 17.03.2021

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 338, DE 26 DE JANEIRO DE 
2021)

LEI Nº 11.415 DE 03 DE MARÇO DE 2021

Altera a estrutura administrativa do 
Poder Executivo dispondo sobre a Secre-
taria de Estado de Articulação Política 
- SECAP, sobre a Secretaria de Estado da
Comunicação Social - SECOM e sobre
a Representação Institucional no Distrito
Federal - REBRAS.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 338, de 26 de janeiro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criada, no âmbito do Poder Executivo, mediante 
desmembramento, a Secretaria de Estado de Articulação Política 
- SECAP, passando a Secretaria de Estado da Comunicação So-
cial e Articulação Política a denominar-se Secretaria de Estado da 
Comunicação Social - SECOM.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Articulação Política - SECAP 
tem por finalidade prestar assessoramento ao Governador no tocante 
ao relacionamento com a classe política, propor a agenda de atendi-
mento político, coordenar as atividades de assessoria parlamentar, 
manter articulação político-institucional com a Assembleia Legislati-
va, Prefeituras e Câmaras Municipais, bem como desenvolver estudos 
e análises da conjuntura da política nacional e estadual de interesse 
dos programas e projetos da administração estadual.

Art. 3º A Secretaria de Estado da Comunicação Social - SE-
COM tem por finalidade assessorar o Governador nas áreas de 
comunicação social e relacionamento com a imprensa, promover a 
divulgação das ações do Governo, bem como dos seus órgãos e entida-
des, disseminar informações de interesse público, coordenar e acom-
panhar a criação e veiculação da publicidade institucional relativa a 
planos, programas, projetos e ações, estabelecendo suas políticas e                 
diretrizes, objetivando a manutenção de um fluxo permanente de infor-
mação à sociedade.

Art. 4º Fica redistribuído para a estrutura da Secretaria de 
Estado de Articulação Política o cargo de Secretário de Estado da 
Comunicação Social e Articulação Política, que passa a denominar-se 
Secretário de Estado de Articulação Política.

Art. 5º O cargo de Secretário-Chefe da Representação Institu-
cional no Distrito Federal passa a denominar-se Secretário de Estado 
da Comunicação Social, sendo redistribuído para a estrutura da Secre-
taria de Estado da Comunicação Social - SECOM.

Art. 6º A Representação Institucional no Distrito Federal - RE-
BRAS passa a integrar a estrutura da Secretaria de Estado de Articula-
ção Política - SECAP.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput, todos 
os cargos públicos atualmente vinculados à REBRAS ficam redistri-
buídos, com seus respectivos ocupantes, para a estrutura da Secretaria 
de Estado de Articulação Política - SECAP.

Art. 7º Fica alterada, na estrutura da Secretaria de Estado de 
Articulação Política - SECAP, a nomenclatura de 01 (um) cargo em 
comissão de Secretário-Adjunto da Representação Institucional no 
Distrito Federal, simbologia ISOLADO, para Subsecretário da Repre-
sentação Institucional no Distrito Federal, simbologia ISOLADO.
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Art. 8º Ao Subsecretário da Representação Institucional no 

Distrito Federal caberá o comando da Representação Institucional no 
Distrito Federal - REBRAS.

Art. 9º Até que sejam expedidos novos atos legais, regulamen-
tares ou estatutários, continuam em vigor as respectivas leis, decretos, 
regulamentos e estatutos existentes, a respeito dos órgãos e entidades 
da Administração do Poder Executivo Estadual, e sobre as matérias 
que são tratadas nesta Lei, no que lhes couber e não lhes for contrário.

Parágrafo único. Os contratos, convênios e instrumentos congê-
neres firmados pela então Secretaria de Estado da Comunicação Social 
e Assuntos Políticos permanecem com a Secretaria de Estado da Co-
municação Social que deverá, até que novas alterações sejam feitas, 
garantir apoio à Secretaria de Estado de Articulação Política, em espe-
cial no que tange às atividades-meio.

Art. 10. O Poder Executivo editará os atos necessários para 
aplicação do previsto nesta Lei, em especial os relativos ao remaneja-
mento e redistribuição de cargos públicos e à estruturação dos órgãos 
de que trata esta norma.

Art. 11. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por 
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SE-
PLAN, as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, 
transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades 
do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei, manten-
do a mesma classificação funcional programática, expressa por cate-
gorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei 
Orçamentária Anual.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 17.03.2021

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339, DE 26 DE JANEIRO DE 
2021)

LEI Nº 11.416 DE 03 DE MARÇO DE 2021

Institui, no âmbito do Programa 
Nosso Centro, o benefício Aluguel no 
Centro. 

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 339, de 26 de janeiro de 
2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Depu-
tado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          
promulgo a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Programa Nosso Centro, 

o benefício “Aluguel no Centro” que tem como objetivo estimular a
habitação na região central da cidade de São Luís/MA.

Parágrafo único. O “Aluguel no Centro” integra o rol de ações 
do Polo Habitacional do Programa Nosso Centro, e consiste em be-
nefício a ser concedido, nos termos desta Lei, às pessoas físicas que 
desejarem morar no Centro de São Luís/MA. 

CAPÍTULO II
DOS BENEFICIÁRIOS, DOS IMÓVEIS E DO MODO DE 

OPERAÇÃO

Seção I
Dos Beneficiários

Art. 2º O “Aluguel no Centro” é destinado aos servidores pú-
blicos do Estado do Maranhão, da União e do Município de São Luís, 
bem como a empreendedores individuais, micro e pequenos empre-
sários e empregados da iniciativa privada, com Carteira de Trabalho 
assinada. 

Art. 3º Para habilitação no Programa, os beneficiados deverão 
atender às seguintes condições: 

I - ser maior de 18 anos ou emancipado; 
II - comprovar vínculo com a Administração Pública Federal, 

Estadual ou do Município de São Luís, a exploração de empreendi-
mento ou atividade empresarial ou vínculo empregatício com empresa 
privada. 

Art. 4º Os beneficiários serão escolhidos mediante editais, con-
forme critérios estabelecidos nesta Lei. 

§ 1º Nos termos de Portaria do Secretário de Estado de Gover-
no, poderão ser estabelecidos outros critérios de seleção, que constarão 
dos editais. 

§ 2º Em igualdade de condições, será feito sorteio público.

Seção II
Dos Imóveis

Art. 5º Os particulares que sejam proprietários de imóveis loca-
lizados na Região Central de São Luís e que estejam atualmente deso-
cupados poderão disponibilizar seus respectivos bens para o “Aluguel 
no Centro”. 

§ 1º A escolha dos imóveis dar-se-á mediante Credenciamento
junto à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV. 

§ 2º Para credenciar seus respectivos imóveis, os proprietários
deverão comprovar regularidade fiscal e cadastral do bem, bem como 
a sua situação de imóvel desocupado. 

§ 3º Antes do efetivo credenciamento, a SEGOV realizará vis-
toria no imóvel com vistas a averiguar as condições de habitação e 
eventual necessidade de reforma. 

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, os demais
documentos necessários ao credenciamento serão definidos em Porta-
ria do Secretário de Estado de Governo.

5º Não poderão ser disponibilizados no âmbito do “Aluguel no 
Centro” imóvel que seja de propriedade de qualquer servidor da Se-
cretaria de Estado de Governo - SEGOV ou de seus parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

Seção III
Do Modo de Operação

Art. 6º O Poder Executivo concederá, a cada beneficiário do 
“Aluguel no Centro”, benefício no valor de 80% (oitenta por cento) do 
aluguel de imóvel, observado o limite máximo a ser fixado em Portaria 
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do Secretário de Estado de Governo. 

§ 1º O prazo de concessão do benefício constará dos editais de
seleção lançados pela Secretaria de Estado de Governo, não podendo 
exceder o prazo de 5 (cinco) anos. 

§ 2º Os beneficiários deverão complementar, com recursos
próprios, o valor do aluguel do imóvel que exceder a quota concedida 
pelo Poder Público por meio do “Aluguel no Centro”. 

Art. 7º O valor do benefício concedido será pago ao beneficiá-
rio, que deverá fazer a respectiva complementação e adimplir junto ao 
proprietário locador, rigorosamente em dia. 

§ 1º O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, a
relação contratual entre o beneficiário do Aluguel no Centro e o loca-
dor. 

§ 2º Na eventual hipótese de o beneficiário não repassar por um
mês o valor correspondente ao aluguel, o Estado do Maranhão encer-
rará a sua respectiva participação no Programa e assumirá a dívida 
junto ao proprietário locador, nos termos do art. 299 do Código Civil. 

§ 3º Acaso o beneficiário, nos termos do §2º, não pague ao pro-
prietário locador o aluguel, o Estado do Maranhão exigirá a respectiva 
restituição dos valores repassados, sem prejuízo do disposto no art. 10 
desta Lei. 

Art. 8º Caso necessário, a Secretaria de Estado de Governo 
poderá realizar reforma no imóvel, antes da assinatura do contrato de 
locação, a fim de que sejam garantidas as condições mínimas de habi-
tação do imóvel. 

Parágrafo único. Os valores máximos para reforma, bem como 
os critérios para aferição das condições mínimas de habitação, serão 
definidos em Portaria do Secretário de Estado de Governo. 

Art. 9º Enquanto residirem nos imóveis, os beneficiários serão 
responsáveis pela manutenção do imóvel nas mesmas condições em 
que o receberam, sendo vedada qualquer alteração estrutural sem 
prévia autorização do proprietário locador, devendo arcar, conforme 
dispuser legislação própria, com o pagamento de impostos, taxas e 
tarifas de serviços públicos relativos ao imóvel. 

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) vezes o 
valor já concedido pelo Poder Executivo e encerra a participação no 
Programa: 

I - o uso do imóvel para finalidades diversas da habitação; 
II - o uso do imóvel por pessoa distinta do beneficiário selecio-

nado, a exemplo da sublocação; 
III - a fraude cometida relativamente ao preenchimento ou ma-

nutenção de quaisquer das condições necessárias para participação; 
IV - não repassar, em até 30 (trinta) dias após a data 

estabelecida para pagamento, o aluguel referente ao imóvel. 
§ 1º O disposto no caput aplica-se, no que couber, ao proprietá-

rio locador do imóvel. 
§ 2º As penalidades que se refere o caput serão aplicadas pela

Secretaria de Estado de Governo, mediante processo administrativo 
com contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das demais sanções 
civis e penais cabíveis. 

Art. 11. Não poderão ser beneficiários do “Aluguel no Centro” 
qualquer servidor da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV ou 
seus parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau. 
Art. 12. Além das medidas de controle de responsabilidade da 

Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, o “Aluguel no Centro” 
contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de Estado da 
Transparência e Controle - STC. 

Art. 13. O valor médio dos aluguéis e as condições mínimas 
para que o imóvel seja credenciado no âmbito do “Aluguel no Centro” 
serão definidos em Portaria do Secretário de Estado de Governo. 

Art. 14. Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quanti-
dade máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e 
financeiras.

Art. 15. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta 
Lei correrão à conta de dotações próprias, observadas as normas ati-
nentes ao orçamento público. 

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar o 
disposto nesta Lei, assim como o Secretário de Estado de Governo 
editará os atos normativos necessários à sua execução. 

Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 17.03.2021

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 340, DE 11 DE FEVEREIRO 
DE 2021)

LEI Nº 11.417 DE 03 DE MARÇO DE 2021

Altera a Lei nº 11.361, de 14 de 
outubro de 2020, que isenta do pagamen-
to do Imposto sobre Operações Relativas 
à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Co-
municação (ICMS), por tempo determi-
nado, as operações e prestações com as 
mercadorias que especifica, no âmbito 
das medidas de prevenção ao contágio 
e de enfrentamento à pandemia causada 
pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor 
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 340, de 11 de fevereiro 
de 2021, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, De-
putado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual 
com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, 
combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004, pro-
mulgo a seguinte Lei: 

Art. 1º O caput do art. 1º e o art. 3º da Lei nº 11.361, de 14 de 
outubro de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 1º Ficam isentas do pagamento do Imposto sobre Ope-

rações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comu-
nicação (ICMS), até 31 de julho de 2021, no âmbito das medidas de 
prevenção ao contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo 
Coronavírus (SARS-CoV-2), relativamente às mercadorias constantes 
no Anexo Único desta Lei, as seguintes operações:

[...]
Art. 3º Excepcionalmente, até 31 de julho de 2021, não será 

aplicada, nas operações e prestações de que trata esta Lei, a cobran-
ça sobre o álcool para fins não carburantes do percentual adicional 
na alíquota do ICMS destinado ao Fundo Maranhense de Combate à 
Pobreza (FUMACOP), a que se refere o art. 5º, inciso XXIV, da Lei nº 
8.205, de 22 de dezembro de 2004.” (NR)

Art. 2º A ementa da Lei nº 11.361, de 14 de outubro de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Isenta do pagamento do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Trans-
porte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), por 
termo determinado, as operações e prestações com as                  mer-
cadorias que especifica, no âmbito das medidas de prevenção ao 
contágio e de enfrentamento à pandemia causada pelo Coronavírus 
(SARS-CoV-2).” (NR)

Art. 3º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas 
complementares necessárias à implementação das disposições contidas 
nesta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da publicação, retroagin-
do seus efeitos a 1º de fevereiro de 2021.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o co-
nhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cum-
pram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 03 de março de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente          

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 17.03.2021

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 215/2021 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no inciso XX 
do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 243 da Lei nº 
6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Mara-
nhão) e tendo em vista os fatos constantes do Processo nº 3137/2020-
AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA    

SILVA CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº 
1389287, CLAUDIO LEONARDO PALMEIRA MOREIRA, Técnico 
Legislativo  de Administração,  matrícula  nº  701714  e  FLÁVIO  RA-
MON DE CARVALHO NEVES, Assistente Legislativo     Administra-
tivo, matrícula 1631316, para sob a presidência do primeiro, constituí-

rem a Comissão de Processo Administrativo, para apuração dos fatos 
constantes nos autos do Processo nº 3137/2020-AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão do 
procedimento.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publica-
ção. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 09 de fevereiro 

de 2021. 

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO          
Segundo Secretário, em exercício 

EMENDA MODIFICATIVA Nº  01/2021

ACRESCENTA A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO À 
EMENTA, AO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º, AO ART. 3º E AO ART. 6º DO 
PROJETO DE LEI Nº 128 DE 2021.

Art. 1° - Acrescenta a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão 
a ementa, ao parágrafo único do art. 2º, ao art. 3º e ao art. 6º do Projeto 
de Lei n° 128 de 2021, que passam a ter a seguinte redação:

Obriga os hospitais e clínicas particulares que atuam no âmbito 
do Estado do Maranhão a informarem relatório diário com a quantidade 
de leitos disponíveis para pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA e 
a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 2º- Parágrafo único. O relatório deverá ser enviado ao 
PROCON Maranhão e à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, 
diariamente, até 17h, via canal de atendimento eletrônico definido pelos 
órgãos.

Art. 3º-  Após o recebimento das informações de que trata o art. 
2º desta lei, o PROCON/MA e a Secretaria de Saúde do Estado do Ma-
ranhão poderão divulgar o relatório através de seus portais na internet e 
demais canais de relacionamento com o público.

Art. 6º- A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação 
das penalidades competem ao PROCON/MA e à Secretaria de Saúde 
do Estado do Maranhão.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 003 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 586/2019, de 

autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Obriga as materni-
dades públicas e privadas do Estado do Maranhão a realizarem o 
Teste do Quadril em todos os recém-nascidos”.
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Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-

do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
integral da matéria (Parecer nº 821 /2020). Posteriormente, a pro-
posição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente para análise 
meritória. 

Nos termos do art. 30,  inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos à: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de  saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Na Justificativa, o autor da proposição alega que o presente Pro-
jeto de Lei tem por escopo obrigar as maternidades públicas e privadas 
a realizar o “Teste do Quadril”, em todos os recém-nascidos.

Alega que ainda, que mesmo em alguns Estados o teste de quadril 
em recém-nascidos esteja fora da lista de exames obrigatórios, a avalia-
ção ainda na maternidade é muito importante por detectar precocemente 
problemas nas articulações, que podem afetar o crescimento da criança.

Os testes mais comuns realizados em recém-nascidos são os tes-
tes do pezinho e da orelhinha. Eles integram a lista de exames obriga-
tórios realizados em bebês ainda na maternidade. O teste do quadril, 
apesar de pouco conhecido, é simples e pode evitar dificuldades para 
andar ou limitações nos movimentos causada por alterações e luxações 
no quadril do recém-nascido. Com o diagnóstico precoce, mais rápido 
e simples é o tratamento. 

Segundo a matéria publicada em agosto de 2016 no site da Se-
cretaria de Saúde do Estado de Goiás, o Teste do Quadril é pouco co-
nhecido, mas o exame é simples e pode evitar dificuldades para andar 
ou limitação nos movimentos causada por alterações na bacia do re-
cém-nascido.

O problema é congênito, mas é possível que surja apenas con-
forme o desenvolvimento da criança. Por isso, o teste deve ser precoce, 
ainda nas primeiras horas de vida do bebê, já que o chamado sinal de 
Ortolani desaparece após o primeiro mês de idade.

 Referência estadual em atendimento de casos de média e alta 
complexidade, o Hospital Materno Infantil (HMI) registra milhares de 
nascimentos durante o ano. Todas as crianças nascidas na unidade pas-
sam pelo teste do quadril, que já é rotina. 

O médico ortopedista do HMI, Luiz Fernando Jardim, destaca 
a importância do teste nos bebês. “Ele deve ser realizado após o nas-
cimento, no primeiro exame físico realizado pelo pediatra na sala de 
parto”, afirma. Conhecido por Teste de Ortolani, o procedimento não 
causa dor. Consiste na flexão e abdução das pernas da criança para a 
verificação da estabilidade do quadril e/ou existência de luxação (des-
locamento de dois ou mais ossos em relação ao ponto de articulação 
normal). “É rápido e não causa desconforto para a criança”, assegura 
Jardim. A manobra  de Barlow  também  é  realizada  para  identificar  o 
quadril instável – situação em que a articulação sai do lugar ideal –, que 
pode evoluir para a luxação do quadril.

Durante o Teste de Ortolani, o médico pode perceber a luxação 
do quadril porque ele sente nas mãos o momento em que a articulação 
é recolocada no lugar. A constatação de alteração é denominada Displa-
sia do Desenvolvimento do Quadril (DDQ), que pode comprometer a 
vida adulta devido à possibilidade de dor causada pelo encurtamento do 
membro inferior ou da osteoartrose (desgaste das cartilagens) precoce. 
“Quanto antes identificado, mais rápido e simples o tratamento”, desta-
ca o ortopedista. Segundo ele, não há dados estatísticos no Brasil, mas a 
incidência de DDQ é de 1,5 casos a cada mil nascidos vivos.

Quando diagnosticada, a doença precisa ser tratada imediata-
mente para reduzir a articulação e estabilizar o quadril em uma posição 
segura. Após o teste e encaminhamento ao ortopedista, o especialista 
solicita uma ultrassonografia que diagnostica ou descarta uma eventual 
DDQ. Após os resultados, ele avalia e solicita acompanhamento mé-

dico por meio de exames de imagem e controle ortopédico periódico. 
Inicialmente, o bebê de até 6 meses de idade deve utilizar o suspensório 
de Pavlik por cerca de quatro meses para manter a estabilização da posi-
ção. “Esse procedimento resolve o problema na maior parte dos casos”, 
explica Luiz Fernando.

A cirurgia é indicada apenas para pacientes tratados tardia-
mente ou que não responderam ao tratamento usual. Nessa situa-
ção, há maiores riscos e tempo prolongado de imobilização para a 
correção do quadril. A origem da doença é desconhecida, mas pode 
estar relacionada com posição uterina (bebê sentado), sexo feminino, 
filho de mãe de primeira viagem, raça branca, mãe jovem, história fa-
miliar, recém-nascido com maiores peso e altura e com deformidades 
nos pés ou na coluna vertebral1. 

Considerando os benefícios do diagnóstico precoce para a 
criança, para seus familiares e para a economia do Estado, caso 
tenham que fazer o tratamento no sus após o diagnóstico tardio, em 
análise meritória, verifica-se que a presente propositura de Lei é 
conveniente, oportuna pois interessa e satisfaz ao interesse público. 

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 586/2019, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, de conformidade com o 

que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 586/2019, nos termos do voto do Re-
lator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 17 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputada Helena Duailibe

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Antônio Pereira
Deputado Duarte Júnior
Deputado Yglésio

COMISSÃO DE SAÚDE

P A R E C E R Nº 004 /2021

RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 
582/2019, de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que Dis-
põe sobre o direito à informação da possibilidade de reconstrução 
da mama aos pacientes que sofrerem mutilação decorrente de tra-
tamento de câncer e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, os hospitais, clínicas, con-
sultórios e similares deverão informar aos pacientes em tratamento de 
câncer sobre a possibilidade de reconstrução da mama pelo Sistema 
Único de Saúde - SUS, conforme previsão da Lei Federal nº 9.797, de 
6 de maio de 1999.
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Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-

tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
781/2020), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

Nos  termos do art. 30,  inciso VI do Regimento  Interno da As-
sembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de  saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Justifica o autor do Projeto de Lei, ora em análise, que os direi-
tos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos inalienáveis, 
constitucionalmente consagrados, cujo primado, num Estado Democrá-
tico de Direito como o nosso, reserva especial proteção à dignidade da 
pessoa humana.

Justifica ainda o autor, que de acordo com a Lei nº. 9.797, esta-
belecida em 06 de maio de 1999, as mulheres que sofreram mutilação 
total ou parcial da mama, decorrente de utilização de técnica de trata-
mento de câncer, têm direito à cirurgia plástica reconstrutiva, por meio 
do SUS. 

Em abril de 2013, foi instituída mais uma Lei referente a isso. A 
Lei nº. 12.802, que modificou a Lei nº. 9.797, dispõe sobre o momento 
da reconstrução mamária, determinando que quando existirem condi-
ções técnicas, a reconstrução será efetuada no mesmo tempo cirúrgico.

Em  virtude  das  considerações  descritas,  é  flagrante  o  mérito 
legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão, pois visa 
resguardar o direito à vida, à saúde e à informação dos cidadãos, como 
bem esclarece o autor da propositura de Lei.

 

VOTO DO RELATOR:

Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 582/2019, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Saúde, de conformidade com o 
que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 582/2019, nos termos do voto do Re-
lator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 17 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira                                                                                                                                         

 Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra

Deputado Yglésio

Deputada Helena Duailibe

Deputado Arnaldo Melo

Deputado Duarte Júnior

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 006 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

330/2020, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Reconhe-
ce a prestação dos serviços de atividade física e exercícios físicos como 
essenciais, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei, em epígrafe, reconhece como essenciais, no 
Estado do Maranhão, os serviços de atividade física e exercício físico, 
em academias de ginástica e demais estabelecimentos destinados a essa 
finalidade, assim como em espaços públicos.

Prevê ainda a propositura, que em período de crise, ocasionados 
por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, os estabelecimentos 
ou espaços utilizados para os serviços de atividade ou exercício físico, 
deverão seguir as normas sanitárias correspondentes, expedidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde ou órgão competente, devendo qual-
quer medida restritiva ao seu funcionamento ser precedida de decisão 
administrativa fundamentada em normas sanitárias e/ou de segurança 
pública, contendo os respectivos critérios técnico-científicos para a sua 
adoção.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
008/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos  termos do art. 30,  inciso VI do Regimento  Interno da As-
sembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de  saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Com efeito, a atividade física é essencial para prevenir e reduzir 
os riscos de muitas doenças, bem como para melhorar a saúde física e 
mental das pessoas. 

Outrossim, estudos experimentais sugerem que a prática de ati-
vidades de intensidade moderada atua na redução de taxas de morta-
lidade e de risco de desenvolvimento de doenças degenerativas como 
as enfermidades cardiovasculares, hipertensão, osteoporose, diabetes, 
enfermidades respiratórias, dentre outras.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito le-
gislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica Per-
manente.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 330/2020, na forma do texto original.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, de conformidade com o 

que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
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que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 330/2020, nos termos do voto do Re-
lator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 17 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Yglésio
Deputado Helena Duailibe
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 007 /2021  

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

662/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que visa de-
terminar a obrigatoriedade de grandes centros e estabelecimentos co-
merciais e locais de elevada aglomeração de pessoas disponibilizarem 
áreas para atendimento de primeiros socorros aos seus frequentadores e 
atendimento de remoção médica.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer 
nº 063/2021), na forma do texto original. Vem agora o Projeto a esta 
Comissão para que seja emitido o quanto ao mérito, nos termos regi-
mentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição.

Nos termos do art. 30,  inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de  saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Esclarece o autor da propositura de Lei que o atendimento mé-
dico de primeiros socorros deve ser prestado com a maior presteza 
possível. Tratar pequenas ocorrências, de menor complexidade, pode 
prevenir a evolução para casos mais graves e efetivamente salvar vidas. 

Não apenas vidas, mas a adequação da situação do atendimento 
de primeiros socorros a frequentadores de áreas de grande aglomeração, 
de natureza ambulatorial mínima nos locais próprios dos pequenos aci-
dentes ou males súbitos que ocorram tem como consequência o alívio 
da sobrecarga do sistema geral de saúde, tanto público quanto privado. 
Outrossim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU, de 
natureza pública tem sido demandado para atender aos cidadãos, que 
têm direito ao atendimento do serviço vinculado ao SUS, em áreas pro-
vadas de acesso e grandes concentrações e circulação de pessoas.

Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de Lei 
deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta 
Comissão.           

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 662/2019, nos termos aprovado pela Douta Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania.
É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 662/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 17 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Arnaldo Melo
                                                           
 Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Helena Duailibe
Deputado Yglésio
Deputado Duarte Júnior
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 008 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 651/2019, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Estabelece as 
diretrizes estaduais para as ações informativas e paliativas sobre a 
Síndrome de RETT, e dá outras providências”.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distribuí-
do à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber pare-
cer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 651/2019, na forma do Substitutivo (Parecer de 
nº 555/2020). Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão 
Técnica Permanente para análise meritória. 

Nos  termos do art. 30,  inciso VI do Regimento  Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde e 
processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;            d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Segundo matéria do Instituto Neurosaber (equipe que reú-
ne grandes especialistas para gerar o melhor conteúdo sobre com-
portamento e neurodesenvolvimento da infância e adolescência) 
publicada em abril de 2020, a síndrome de Rett é um distúrbio do 
Neurodesenvolvimento que afeta quase todos os aspectos da vida da 
criança: a capacidade de falar, andar, comer e até respirar. 

Caracteriza-se por um desenvolvimento aparentemente normal 
nos primeiros meses de vida, seguido de uma desaceleração, perda de 
movimentos, problemas ao caminhar, convulsões e incapacidade inte-
lectual. A marca registrada da síndrome de Rett é o movimento repeti-
tivo das mãos. 

A síndrome afeta mais as meninas e é geralmente diagnosticada 
entre 6 e 18 meses, quando começa uma desaceleração do desenvolvi-
mento e a perda das habilidades adquiridas. 

O curso da síndrome de Rett, incluindo a idade de início e a 
gravidade dos sintomas, varia de criança para criança. Ele será deter-
minado pela localização, tipo e gravidade da mutação e inativação do 
cromossomo X.

Antes do início dos sintomas, a criança parece se desenvolver 
normalmente, embora possam ocorrer anormalidades na primeira infân-
cia, como perda de tônus   muscular, dificuldade na alimentação e agita-
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ção nos movimentos dos membros. Outros sintomas precoces incluem 
problemas para engatinhar ou caminhar e diminuição do contato visual. 

Gradualmente, os sintomas mentais e físicos começam a apare-
cer. À medida que a síndrome progride, a criança perde o movimento 
intencional das mãos e a capacidade de falar. O início desse período de 
regressão é repentino.

A característica mais incapacitante da síndrome de Rett é a 
apraxia, ou a incapacidade de desempenhar funções motoras, que in-
terfere em todos os movimentos do corpo, incluindo o olhar e a fala. 
Crianças com a síndrome podem apresentar comportamentos semelhan-
tes aos do Transtorno do Espectro Autista nos estágios iniciais. 

Outros sintomas: andar nos dedos dos pés, problemas de sono, 
ranger de dentes, dificuldade em mastigar, crescimento lento, convul-
sões, deficiências cognitivas e dificuldades  respiratórias,  como hiper-
ventilação, apneia e deglutição do ar.

O diagnóstico da síndrome de Rett é feito por médicos, pela ob-
servação dos sinais e sintomas durante o desenvolvimento inicial da 
criança e avaliações contínuas. Cientistas desenvolveram um teste ge-
nético para complementar o diagnóstico clínico, que envolve a pesquisa 
da mutação MECP2 no cromossomo X da criança.

Critérios principais de diagnóstico: perda parcial ou completa das 
habilidades adquiridas — manuais e fala — movimentos repetitivos das 
mãos e anormalidades da marcha.

 A gravidade dos sintomas variam de criança para criança, e po-
dem surgir com o passar dos anos. 

Não há cura para a síndrome de Rett. O foco do tratamento é no 
manejo dos sintomas e exige uma abordagem multidisciplinar. Pode ser 
necessária medicação para  irregularidades respiratórias e dificuldades 
motoras e   para controlar as convulsões. 

É preciso monitorar a escoliose e possíveis anormalidades 
cardíacas. A terapia ocupacional ajuda as crianças a desenvolverem 
habilidades para a realizar atividades autodirigidas (vestir, alimentar e 
praticar artes e ofícios), enquanto a fisioterapia e a hidroterapia podem 
prolongar a mobilidade. 

Algumas crianças precisam de equipamentos e aparelhos espe-
ciais  para  interromper  a  escoliose,  talas  para modificar  os movimen-
tos das mãos e programas nutricionais para ajudá-las a manter o peso 
adequado. Serviços de apoio especial na escola podem ser necessários.

Apesar  das  dificuldades  com os  sintomas, muitas  pessoas  com 
síndrome de Rett vivem bem até a vida adulta. Como a síndrome é rara, 
pouco se sabe sobre o prognóstico a longo prazo e a expectativa de vida. 
Embora existam mulheres na faixa dos 40 e 50 anos com a síndrome, 
não é possível fazer estimativas confiáveis   sobre a expectativa de vida 
além dos 40 anos1.

Considerando os benefícios do diagnóstico precoce para a qua-
lidade de vida da criança e de seus familiares, em análise meritória, 
verifica-se que a presente propositura de Lei é conveniente, oportuna 
pois interessa e satisfaz ao interesse público. 

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto de 
Lei nº 651/2019, no termo aprovado pela Douta Comissão de Cons-
tituição, Justiça e Cidadania.

É o voto. 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde, de conformidade com o 

que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 651/2019, nos termos do voto do Re-
lator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 17 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Helena Duailibe
Deputado Duarte Júnior
Deputado Yglésio
 

COMISSÃO DE SAÚDE

PARECER Nº 009 /2021

RELATÓRIO:

Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 128/2021, 
de autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que “Obriga os hospi-
tais e clínicas particulares que atuam no âmbito do Estado do Ma-
ranhão a informarem relatório diário com a quantidade de leitos 
disponíveis para pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA, e dá 
outras providências”.

       Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei dis-
tribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 128/2021, na forma do Texto Original 
(Parecer de nº 125/2021). Posteriormente, a proposição de Lei veio a 
esta Comissão Técnica Permanente para análise meritória.  

Nos termos do art. 30, inciso VI do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de Saú-
de, assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde e 
processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa;          d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Ao presente Projeto de Lei foi apresentado uma Emenda 01/2021, 
de autoria do senhor Deputado Yglésio, aprimorar o texto do Projeto 
original na forma seguinte: 

“EMENDA MODIFICATIVA Nº  01/2021

ACRESCENTA A SECRETARIA DE 
SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO À 
EMENTA, AO PARÁGRAFO ÚNICO DO 
ART. 2º, AO ART. 3º E AO ART. 6º DO 
PROJETO DE LEI Nº 128 DE 2021.

Art. 1° - Acrescenta a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão 
a ementa, ao parágrafo único do art. 2º, ao art. 3º e ao art. 6º do Projeto 
de Lei n° 128 de 2021, que passam a ter a seguinte redação:

Obriga os hospitais e clínicas particulares que atuam no âmbito 
do Estado do Maranhão a informarem relatório diário com a quantidade 
de leitos disponíveis para pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA e 
a Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 2º- Parágrafo único. O relatório deverá ser enviado ao 
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PROCON Maranhão e à Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, 
diariamente, até 17h, via canal de atendimento eletrônico definido pelos 
órgãos.

Art. 3º-  Após o recebimento das informações de que trata o art. 
2º desta lei, o PROCON/MA e a Secretaria de Saúde do Estado do Ma-
ranhão poderão divulgar o relatório através de seus portais na internet e 
demais canais de relacionamento com o público.

Art. 6º- A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação 
das penalidades competem ao PROCON/MA e à Secretaria de Saúde 
do Estado do Maranhão.”

Registra a justificativa do autor que o Projeto de Lei sob exame 
visa garantir ao cidadão o acesso a informações sobre a quantidade de 
leitos dos hospitais particulares, pois a rede pública já divulga esses 
dados diariamente.

Como podemos observar, a propositura de lei sob exame visa o 
controle e gerenciamento pelo poder público de toda a capacidade hos-
pitalar existente no Estado de forma emergencial, especialmente leitos 
de internação e UTI de hospitais privados e planos de saúde, objetivan-
do o tratamento universal e igualitário dos casos graves da Covid-19. 

    Em virtude das considerações acima descritas, o Projeto de 
Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito 
desta Comissão. 

   Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei ori-
ginal, sugerimos modificações em alguns dispositivos, com a Emenda 
01/2021 apresentada acima descrita, objetivando uma melhor aplicabi-
lidade do seu objetivo.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto de 
Lei nº 128/2021, com Emenda Modificativa 01/2021, acolhida por 
esta relatoria. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Saúde, de conformidade com o 
que dispõe a Resolução Legislativa nº 1.030, de 24 de março de 2020, 
que institui o Sistema de Deliberação Remota por Videoconferência no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, votam pela 
aprovação do Projeto de Lei nº 128/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 17 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira

Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra

Deputado Helena Duailibe

Deputado Arnaldo Melo

Deputado Yglésio

Deputado Duarte Júnior

R E S E N H A 
 

RESENHA DA REUNIÃO REMOTA EXTRAORDINÁRIA 
DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURIDADE 
SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO, REALIZADA AOS 16 
DIAS DO MÊS DE  MARÇO DO ANO  DE 2021,  ÀS 10 HORAS,  
DE CONFORMIDADE O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO 
LEGISLATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE 
INSTITUI O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR 
VIDEOCONFERÊNCIA.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                    
DEPUTADO RICARDO RIOS – PRESIDENTE                 
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE
DEPUTADO ARISTON RIBEIRO
DEPUTADO MARCO AURELIO
          
PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 004/2021 -  Emitido ao PROJETO DE LEI 
Nº 105/2020  – que Institui o Programa Agente Jovem Ambiental 
(AJA).

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do  

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, em 17 de março de 2021.

NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária de Comissão




