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Sessão Ordinária (Remota) da Terceira Sessão Legislativa da Dé-
cima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, realizada no dia vinte e três 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): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, 
Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Be-
tel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, 
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Couti-
nho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Fi-
gueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo 
Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell 
Lages,  Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) De-
putados (as): Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professora 
Socorro Waquim.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos 
trabalhos. (Lê texto bíblico e Ata da sessão anterior). 

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI N° 150 /2021

Incluir, como público prioritário 
no Plano Estadual de Vacinação contra 
a Covid-19, trabalhadores que atuam na 
limpeza urbana e coleta de lixo público 
e em cemitérios e funerárias, no âmbito 
do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

Art. 1º - Ficam incluidos, como público prioritário, no Plano 
Estadual de Vacinação contra a Covid-19, trabalhadores que atuam na 
limpeza urbana, coleta de lixo público, em cemitérios e funerárias, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único:  Para efeito desta lei, ficam contemplados com 
a medida garis, condutores de veículos, coletores de lixo, trabalhadores 
de empresas de reciclagem de resíduos sólidos, coveiros e funcionários 
de cemitérios e funerárias. 

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

JUSTIFICATIVA

Estamos vivendo, uma pandemia global, com a disseminação da 
nova variante do coronavírus, que aterroriza e cresce exponencialmente 
ceifando muitas vidas. O Brasil e o mundo acompanham cotidianamen-
te pelos meios de comunicação a caótica e dramática situação sanitária 
instalada no sistema de saúde nos Estados, tanto nas capitais quanto nos 
municípios.

As disposições desta proposição, sugere a inclusão de trabalhado-
res que atuam na limpeza urbana, coleta de lixo público, em cemitérios 
e funerárias, no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, no 
âmbito do Estado do Maranhão.

A matéria inclui como público prioritário: garis, condutores de 
veículos coletores de lixo público, trabalhadores de empresas de reci-
clagem de resíduos sólidos, coveiros e funcionários de cemitérios e de 
funerárias, por se constituírem profissionais, que exercem atividades 
essenciais, que lidam diretamente com resíduos e corpos, suscetíveis de 
contaminação, estando os mesmos expostos ao contágio, tornando-se 
involuntariamente disseminadores do vírus, por meio do permanente 
contato com a população.

Diante da gravidade do cenário epidemiológico, que vivenciamos 
no Estado, priorizar a vacinação para esse público é uma medida de 
proteção e segurança à saúde desses trabalhadores, bem como evitar 
o agravamento sanitário, de forma a conter a disseminação do vírus, 
pois esses trabalhadores executam suas atividades e são transportados 
em grupo e, no caso dos coveiros e funcionários das funerárias, estão 
sempre em contato com os corpos infectados pelo vírus.

Ante ao exposto, reconhecendo a importância da justificada ma-
téria, peço o apoio dos nobres pares para a aprovação do projeto de lei 
ora apresentado, por ser de relevante interesse público e de bem-estar 
social da população, visando garantir a redução do risco e disseminação 
da doença e outros agravos de forma a resguardar a saúde da coletivi-
dade. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de março 
de 2021. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI Nº 151 / 2021

Dispõe sobre a validade dos crédi-
tos eletrônicos dos usuários de transporte 
público coletivo semiurbano no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Art. 1º Fica vedada a imposição de prazo de validade aos créditos 
eletrônicos, de toda natureza, emitidos sob qualquer forma, adquiridos 
pelos usuários para utilização no transporte público coletivo semiurba-
no de passageiros no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Entende-se como crédito eletrônico o valor pago 
pelo usuário ao delegatário do transporte público coletivo de passagei-
ros para remunerar, de maneira adequada, o custo do serviço prestado.

Art. 3º O Poder Executivo poderá dispor sobre a competência 
para a fiscalização da presente Lei.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando legislar sobre a validade dos 
créditos eletrônicos dos usuários de transporte público coletivo semiur-
bano no âmbito do Estado do Maranhão.

Quanto à competência, a presente proposição dispõe, essencial-
mente, sobre a proteção ao consumidor, matéria de competência con-
corrente dos entes da federação, nos termos do art. 24, VIII, da Cons-
tituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] V – produção e consumo; VIII 
- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico; [...] (grifo nosso)

Isto porque, o usuário do transporte público figura como consu-
midor, conforme prevê o art. 2º do Código de Defesa do Consumidor: 
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza pro-
duto ou serviço como destinatário final”. 

Já o delegatário do transporte público caracteriza-se como forne-
cedor de serviços, nos seguintes termos do art. 3º da Lei Consumerista:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública 
ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersona-
lizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou co-
mercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou 
imaterial.§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 
consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, fi-
nanceira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 
caráter trabalhista. (grifo nosso)

A relação consumerista se perfaz apartir do momento em que o 
consumidor adquire o crédito eletrônico para utilizar o serviço contrata-
do pela delegatária de serviços públicos, qual seja: o transporte público.

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 6º, elencou o direito 
ao transporte como social, vejamos:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desam-
parados, na forma desta Constituição.

A mobilidade urbana aparece como um direito fundamental para 
o desenvolvimento das cidades e o transporte coletivo por ônibus des-
taca-se por proporcionar tanto benefícios macroeconômicos quanto so-
cioambientais.

O transporte público é, assim, imprescindível para a vitalidade 
econômica, a justiça social, a qualidade de vida e a eficiência das ci-
dades.
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No caso dos ônibus semiurbanos, a importância é ainda maior, 

haja vista a necessidade do transporte de passageiros entre as áreas me-
tropolitanas e aglomerações urbanas, mediante o pagamento da tarifa.

Entende-se por tarifa o valor pago pelo usuário ao delegatário 
para remunerar, de maneira adequada, o custo do serviço prestado, nos 
termos do art. 5º, inciso XXI da Lei Estadual nº 10.538 de 12 de dezem-
bro de 2016.

Tal definição é equivalente à de créditos eletrônicos dispostos na 
presente Lei e que não podem ter o seu prazo de validade estipulado, 
haja vista o prejuízo causado ao consumidor, incorrendo em onerosida-
de excessiva (art. 6º, inciso V, CDC).

Com a lacuna atualmente existente na legislação estadual sobre a 
validade dos créditos eletrônicos há uma insegurança jurídica do con-
sumidor, estando passível de regulamentações equivocadas causando 
prejuízo à parte mais vulnerável da relação de consumo.

Do mesmo modo, a apropriação de valores destinados ao paga-
mento de serviços não prestados pode configurar enriquecimento sem 
causa, conforme prevê a jurisprudência pátria, vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. VALE TRANSPORTE. BI-
LHETE ELETRÔNICO. VALIDADE. TERMO FINAL. CRÉDITOS 
ARMAZENADOS. SERVIÇOS NÃO UTILIZADOS. RESSARCI-
MENTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SEN-
TENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
1.É indevida a retenção de valor correspondente a créditos armaze-
nados em bilhete eletrônico e não utilizados para pagamento da pas-
sagem no Serviço de Transporte Coletivo Urbano do Município, que, 
ausente previsão legal acerca de destinação diversa, deve ser ressar-
cido ao usuário. 2. É vedada a apropriação de valores destinados 
a pagamento de serviços não prestado, sob pena de enriqueci-
mento sem causa. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0964235-
63.2015.8.05.0113, Relator (a): Cassinelza da Costa Santos Lopes, 
Primeira Câmara Cível, Publicado em: 24/10/2017 )

(TJ-BA - APL: 09642356320158050113, Relator: Cassinelza 
da Costa Santos Lopes, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 
24/10/2017) (grifo nosso)

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Parla-
mentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida 
de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à consideração 
do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 152 / 2021

GARANTE A SAÚDE POPULA-
CIONAL POR MEIO DA PROIBIÇÃO 
TEMPORÁRIA DE LOTAÇÃO EM 
ÔNIBUS INTERMUNICIPAIS E FER-
RY BOAT NO ESTADO DO MARA-
NHÃO, ENQUANTO PERDURAR O 
PERÍODO DE PANDEMIA DO NOVO 
CORONAVÍRUS, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. - Esta lei visa proteger a população maranhense de con-
tágio da COVID-19 nos transportes públicos intermunicipais no Estado 
do Maranhão. 

Art. 2º. – Para fins de proteção, fica proibida a lotação máxima de 
passageiros em ônibus intermunicipais, e ferry boat enquanto perdurar 
a pandemia do novo coronavírus, no Estado do Maranhão, conforme 
vigência dos decretos de calamidade pública instituídos.

§1º - Para fins de cumprimento do disposto na presente Lei, não 

será permitida a viagem de passageiros em pé, em nenhuma quantidade.
§2º - Apenas será permitido transporte de passageiros em poltro-

nas, desde que respeitado o distanciamento seguro para evitar o risco de 
contaminação pela Covid-19.

Art. 3º - As empresas permissionárias e concessionárias deve-
rão readequar suas linhas para que não faltem ônibus nos horários de 
pico, bem como ferry boat, de forma a atender o público que precisa do 
transporte.

Art. 4º - Em caso de descumprimento desta Lei, fica estipulada a 
multa entre R$ 1.000,00 (mil) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aplicada 
proporcionalmente ao quantitativo de pessoas transportadas.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, o valor da multa 
será dobrado. Poderá, ainda, ser aplicada pela de perda da concessão ou 
permissão, garantido o contraditório e a ampla defesa, para as empresas 
infratoras. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no que cou-
ber.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, 
permanecendo vigente até vigência do decreto de estado de calamidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Enquanto todos os demais setores da economia e da sociedade 
estão passando por restrições e novos regramentos, o transporte público 
segue atuando de forma a não preservar a vida e evitar a contaminação 
pela Covid-19. Ônibus rodam lotados em quase todas as linhas, e ferry 
boats transportam passageiros e carros, principalmente nos horários de 
pico, em diversas cidades do Estado. 

Várias foram as tentativas para sanar a questão, mas nenhuma 
delas foi acatada. Restou a apresentação do presente Projeto de Lei 
visando preservar vidas. Objetiva-se que as empresas permissionárias 
e concessionárias de serviços públicos de transporte intermunicipais 
sejam obrigadas a cumprir os regramentos de distanciamento social e 
higienização em prol da contenção da COVID-19. 

Oportuno asseverar que os números de contágio e, por conse-
guinte, óbitos em decorrência do novo coronavírus aumentam verti-
ginosamente. Atualmente, a disponibilidade de leitos de UTI é quase 
nula, remontando a um colapso iminente do Sistema Único de Saúde no 
Estado. Manter as práticas de transportes lotados equipara-se à conde-
nação de contágio, sendo, portanto, inadmissível. 

As garantias propostas no presente projeto de lei, visam tão so-
mente proteger a população, nos termos constitucionais prescritos na 
Constituição Federal, in:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

De todo o exposto, e considerado, ainda, que a aprovação deste 
Projeto de Lei contribuirá na manutenção da vida, contamos com apoio 
dos nobres deputados.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2021. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO 
ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 153/2021

Dispõe sobre o respeito ao uso do 
nome social em lápides de pessoas tran-
sexuais, transgênero e travestis e dá ou-
tras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA
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Art. 1º - Fica assegurado o reconhecimento do nome social de 

acordo com a identidade de gênero de pessoas transexuais, transgêne-
ros e travestis em suas lápides, túmulos e jazigos ainda que distinto do 
contido em documentos de identidade civil. 

Parágrafo único: Para os fins da presente lei, considera-se o reco-
nhecimento das utilizações de nome social asseguradas pela Lei Ordi-
nária nº 11.021, de 14 de Maio de 2019, e no Decreto Federal nº 8.727, 
de 28 de abril de 2016.

Art. 2º - As entidades da administração pública estadual direta, 
autárquica e fundacional em respectivos atos e procedimentos tais quais 
sepultura, tanatopraxia e cremação devem adotar o nome social de pes-
soas transexual, transgênero e travestis.

Parágrafo único: As famílias de pessoas transexuais, transgênero 
ou travestis poderão recorrer, a qualquer tempo, a inserção do nome so-
cial de seus entes em lápides, ou nos sistemas de informação em locais 
que realizam sepultamento, tanatopraxia e cremação.  

Art. 3º - Fica assegurado que além do respeito ao nome social 
em cerimônias de velório, sepultamento ou cremação, também deverá 
ser respeitada a aparência pessoal às vestimentas utilizadas pela pessoa 
transexual, transgênero ou travesti ao fim de sua vida. 

Art. 4º - Fica assegurado às famílias de pessoas transexual, trans-
gênero ou travestis já falecidas em datas anteriores à vigência da pre-
sente Lei o direito à inserção do nome social em lápides, túmulos e 
jazigos. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO 
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

A Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) caracteriza o 
gênero como resultado de conceitos sociais atrelado a papéis, compor-
tamentos e atitudes que diferentes sociedades compreendem como ade-
quados para homens e mulheres. Infere-se, por tanto, a partir disso, que 
o gênero é uma construção social que impõe valore e sentidos a partir 
de uma perspectiva tão somente biológica.

Assim sendo, quando ocorre de um indivíduo possuir vivência de 
gênero diferente daquela esperada por determinação de seu sexo bio-
lógico, aduz-se sobre o conceito de transgênero, ou trans. Jesus (2012) 
ainda explica a situação das travestis que são indivíduos que vivenciam 
papéis de gênero feminino, mas não se reconhecem como homens ou 
mulheres, mas membros de terceiro gênero ou de não gênero.

Embora o debate acerca de gênero não seja recente, ainda é de-
marcado por constantes embates ideológicos. Prova disso são os movi-
mentos de estigmatização e marginalização sofridos por essa população 
ao longo da história. Diversas formas de violência são vivenciadas por 
pessoas trans e travestis, sobretudo, no Brasil as quais podem ser físi-
cas, psicológicas ou simbólicas.

Esta lei visa combater, em especial, a violência simbólica que 
se expressa na exclusão do indivíduo de convívio social saudável difi-
cultando seu acesso aos serviços e sequer reconhecendo sua identidade 
(mesmo após o findar da vida).

A previsão do direito à autodeterminação das pessoas trans foi 
objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal em razão de Ação 
Direta de Inconstitucionalidade (ADI 4275). No aludido momento, com 
fulcro no direito à dignidade (art. 1º, III, CF/88); à intimidade, vida 
privada, honra e à imagem (art. 5º, X, CF/88) e (art. 5º, § 2º, CF/88); ao 
nome (art. 18 do Pacto de San José da Costa Rica); ao reconhecimento 
da personalidade jurídica (art. 3 do Pacto supracitado) foi reconheci-
do aos transgêneros, independente de cirurgia de transgenitalização ou 
realização de processo transitório por meio de tratamento com hormô-
nios ou patologizantes, o direito à substituição de prenome e gênero no 
registro civil. 

Natasha Nascimento, Giovana Perez, Paulina Reis, Bernadete, 
Melissa todas trans ou travestis assassinadas no Maranhão. O Estado 
inclusive ficou entre os 10 que mais matam pessoas trans no país. 

Diante dessas informações, destacamos ainda alguns dos prin-
cípios de Yogyakarta (discutidos em reunião da ONU no ano de 2006) 
que tratam de normas gerais de direitos humanos visando a não discri-
minação:

[...]
b)  Adotar legislação adequada e outras medidas para proi-

bir e eliminar a discriminação nas esferas pública e privada por motivo 
de orientação sexual e identidade de gênero; 

[...]
d)  Tomar todas as medidas legislativas, administrativas e 

de outros tipos que sejam necessárias para respeitar plenamente e reco-
nhecer legalmente a identidade de gênero autodefinida por cada pessoa;

[...]
g) Garantir que mudanças em documentos de identi-

dade sejam reconhecidas em todas as situações em que a identifica-
ção ou desagregação das pessoas por gênero seja exigida por lei ou 
por políticas públicas;

Em face do exposto, dada a situação de impossibilidade do indi-
víduo de protestar seus direitos em face do óbito, este projeto de lei visa 
assegurar a garantia da dignidade à pessoa humana. Em face de tratar-se 
de conquista social relevante para garantia de direitos da sociedade ma-
ranhense, contamos com a aprovação do presente projeto pelos nobres 
pares desta Casa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO 
ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 154 / 2021

Institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a criação do Programa Esta-
dual de Assistência Móvel à Saúde, com 
medidas de combate à COVID-19.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

Art. 1º - Cria no âmbito do Estado do Maranhão, o Programa Es-
tadual de Assistência Móvel a Saúde, que tem como objetivo principal 
o combate à COVID-19, através das ações de testes rápidos, triagem e 
distribuição de medicamentos, assim como viabilizar campanhas volan-
tes de vacinação contra o coronavírus em todo o território maranhense.

PARÁGRAFO ÚNICO - Na primeira fase do Programa de que 
trata o caput deste artigo, serão consideradas prioridades os municí-
pios mais populosos e com maiores ocorrências de contaminados por 
COVID-19, conforme relatório da Secretaria de Estado da Saúde do 
Maranhão.

Art. 2°. A assistência móvel se dá através de unidades móveis 
adaptadas, financiadas através de recursos estaduais e/ou federais, e 
entregues às Prefeituras Municipais, mediante convênio, com estrutura 
capaz de atender consultas, executar testes rápidos, armazenar e distri-
buir medicamentos, e realizar vacinas aos grupos prioritários, seguindo 
o Calendário Nacional de Vacinação, de acordo com a Portaria Nº 597, 
de 08 de abril de 2004, entre outras medidas preventivas de combate a 
COVID-19.

Art. 3°. As unidades móveis de saúde deverão oferecer os se-
guintes serviços:

I – Realizar testes rápidos de COVID-19;
II – Distribuir kits de medicamentos para COVID-19, segundo o 

protocolo adotado, desde que comprovado, através de testagem, a ne-
cessidade do paciente. 

III – Distribuição de máscaras descartáveis e álcool em gel.
IV – Realizar vacinas conforme Calendário Nacional de Vaci-

nação; 
V - Realizar consultas em casos de pessoas com sintomas do ví-

rus e garantir os devidos encaminhamentos, quando necessário;
VI - Garantir acesso a informações básicas de prevenção da 

doença e assistência da mesma pela rede pública de saúde, através de 
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vídeo, folhetos ou informativos;

Art. 7°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e será 
regulamentada por meio de Decreto.

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei acima está pautado em políticas de prevenção e 
combate ao novo coronavirus, visando alcançar grupos de maiores vul-
nerabilidades assim como a população que não possui acesso a saúde 
básica. 

Diante da grande disseminação do vírus e ciente que a melhor 
forma de contê-lo é através de programas de saúde que baseados no 
diagnostico rápido e efetivo do paciente, evitando a evolução do quadro 
clinico, diminuindo a necessidade futura de um leito clinico ou UTI, 
reduzindo as lotações hospitalares. 

É importante destacar que esse projeto obteve início através da 
Prefeitura Municipal de Pinheiro – MA, medida essa que se mostrou 
eficaz no combate a Pandemia sendo reconhecida pela Organização 
Pan-Americana de Saúde (OPAS), órgão vinculado a Organização 
Mundial de Saúde (OMS), que reconheceu o êxito das ações de controle 
e enfrentamento ao novo Coronavírus. 

Destarte, além das medidas restritivas de isolamento, destaca-se 
a necessidade de políticas públicas voltadas para a realidade da popula-
ção, garantindo o direito fundamental à saúde a todos. 

Sendo assim, pode-se concluir que da mesma forma que obteve-
-se resultados positivos na cidade de Pinheiro – MA, é possível também 
expandi-lo para todo o Estado do Maranhão. 

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 20 de março de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - De-
putada Estadual. - PP

PROJETO DE LEI Nº N° 155 / 2021
                      

Dispõe sobre as diretrizes para im-
plantação de   Centros Especializados em 
Acolhimento, Reabilitação e Tratamento 
de pacientes com sequelas da COVID-19 
no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providencias.

Art. 1º – Ficam estabelecidas as diretrizes para implantação de 
Centros Especializados em Acolhimento, Reabilitação e Tratamento de 
pacientes com sequelas da COVID-19 no Estado do Maranhão, com o 
objetivo de proporcionar um atendimento especializado e humanizado 
aos pacientes, aumentando a eficiência e reduzindo o tempo de trata-
mento.

Art. 2º – Os Centros de Acolhimento, Reabilitação e Tratamen-
to previstos nesta Lei poderão ser instalados nos hospitais públicos do 
Estado, através de uma equipe multidisciplinar, utilizando as estruturas 
físicas existentes.

Art. 3º- As instalações contarão com todos os instrumentos, insu-
mos e especialidades necessárias para o seu funcionamento, de acordo 
com os protocolos de saúde definidos pelas autoridades de saúde do 
Estado.

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 22 de Março de 2021. - Dr. LEO-
NARDO SÁ - DEP. ESTADUAL - PR

JUSTIFICATIVA
           
A presente medida se justifica, uma vez que a luta de muitos pa-

cientes pela recuperação não acaba com a alta hospitalar. Assim tem 
sido a luta contra a COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-
-CoV-2), doença que desafia a ciência e exige o máximo das pessoas e 

dos profissionais da saúde e que em um ano deixou milhões de vítimas 
fatais em nosso país.

Para uma parcela de acometidos, em especial os casos mais gra-
ves, que exigem internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), há 
um risco de sequelas, tais como, danos pulmonares, o SARS-CoV-2 
pode atingir o sistema vascular e até o cérebro. Além disso é importante 
destacar os impactos no estado emocional do paciente, que vão desde 
sintomas de ansiedade a depressão. As sequelas deixadas pela Covid-19 
ficam evidentes e podem comprometer a qualidade de vida do paciente. 
Por essa razão é importante que esses pacientes tenham apoio e assis-
tência especializada através de um trabalho posterior a ser executado 
para que o paciente tenha de volta a confiança necessária para retomar 
sua qualidade de vida.

Diante disso, optamos por apresentar este presente Projeto de Lei 
com a finalidade de salvaguardar a continuidade da assistência integral 
à saúde dos indivíduos diagnosticados com COVID-19 e com sequelas 
da doença, oferecendo acolhimento, reabilitação e tratamento através 
de Centros Especializados. Importante destacar que tais centros já exis-
tem em outras localidades do país e tem dado certo, a exemplo temos as 
cidades de Parnaíba-PI e Itajaí-SC. Além disso temos a Lei 9.141/20, 
que autoriza a criação de centros de reabilitação para pacientes que ti-
veram o coronavírus, aprovada pela Assembleia Legislativa do Rio de 
Janeiro e sancionada pelo governador.

Pelo exposto, certos de que a implementação da medida proposta 
é necessária e urgente, contamos com o apoio dos nobres pares para 
aprovação do presente projeto de lei.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bekman”, em São Luís, 22 de Março 2021. - Dr. LEO-
NARDO SÁ - DEP. ESTADUAL – PR

REQUERIMENTO Nº 129 / 2021

Recurso contra apreciação, na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, do Projeto de Lei nº 009/2021, de 
minha autoria. 

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento Interno 
desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja 
submetido ao Plenário o Parecer nº 119/2021 oriundo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao Projeto de Lei Or-
dinária nº 009/2021, tendo como Relator o Deputado Ciro Neto, que 
rejeita a Proposição de minha autoria, que determina às concessioná-
rias de serviços públicos de água e energia elétrica a expedir notificação 
prévia acompanhada de Aviso de Recebimento (AR) comunicando a 
realização de inspeção no medidor e instalações do consumidor em todo 
o Estado do Maranhão, alegando possuir vício de constitucionalidade, 
conforme publicado no Diário da Assembleia Legislativa do Maranhão 
em 16/03/2021, página 27.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 19 de março de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 130 / 2021

Recurso contra apreciação, na Co-
missão de Constituição, Justiça e Cida-
dania, do Projeto de Lei nº 583/2019, de 
minha autoria. 

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 182, § 4º, do Regimento Interno 
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desta Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja 
submetido ao Plenário o Parecer nº 118/2021 oriundo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania, referente ao Projeto de Lei 
Ordinária nº 583/2019, tendo como Relator o Deputado Wendell La-
ges, que rejeita a Proposição de minha autoria, que obriga a afixação 
de cartazes em Hospitais, Casas de Saúde e Clínicas conveniadas ao 
SUS, informando da vedação de cobrança dos procedimentos e dá ou-
tras providências, alegando possuir vício de constitucionalidade, con-
forme publicado no Diário da Assembleia Legislativa do Maranhão em 
16/03/2021, página 27.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 19 de março de 2021. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO N° 131 /2021

Na forma do que dispõe o artigo 35, II do Regimento Interno 
desta Casa, requeiro que seja submetido à deliberação do Plenário desta 
Comissão Parlamentar de Inquérito, requeiro a Vossa Excelência a de-
finição, dos dias e horários de reuniões de trabalhos da CPI, para que 
sejam realizadas todas as segundas feiras 16h, bem como a cobertura 
dos trabalhos pela TV assembleia ao vivo.

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

INDICAÇÃO Nº 770 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja en-
caminhada ao Prefeito Municipal de São Luís-MA, Senhor Eduardo 
Salim Braide e ao Senhor Cláudio Ribeiro, Secretário Municipal de 
Trânsito e Transporte – SMTT, solicitando estudo de viabilidade téc-
nica no sentido  da instalação de Placas com indicativo PARE e com 
demarcação de faixas para pedestres a serem afixadas: uma na esquina 
da Rua Marquês de Olinda, Duque Bacelar e Rua Sítio, localizadas no 
Bairro Recanto dos Nobres, bem como colocar faixa de pedestres na 
Rua Duque Bacelar, Barão de Itapary e Estrada Velha do Pimenta situa-
da na lateral da Loja de Conveniência Athenas Parck, especificamente 
para auxiliar a circulação de veículos e travessia de pedestres, de modo 
a tornar o trânsito em condições mais seguras.  

Justifica-se, a presente propositura tendo em vista a grande ne-
cessidade de sinalização nas citadas esquinas, pois do jeito que está 
hoje, sem sinalização, a situação tende a complicar, colocando em risco 
de acidentes todos os que por ali trafegam, necessitando, portanto, de 
urgentes providências do poder público, dada a ocorrências de vários 
acidentes na localidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de março de 2021. 
- Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 771 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja en-
caminhada ao Prefeito Municipal de São Luís-MA, Senhor Eduardo 
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Saúde, senhor Joel Nunes 
Júnior, solicitando medidas administrativas para o enfrentamento do 
atual colapso na saúde, que se instala neste período da Pandemia, em 
que estamos vivendo o pico de elevação da infecção pela Covid 19 e 

suas variantes, no sentido de que seja intensificado no Plano de Con-
tingência, a instalação de pias higiênicas e ações de sanitização, que 
reduz  microrganismos críticos para a saúde pública em níveis conside-
rados mais seguros em locais de grande circulação, terminais rodoviá-
rios, mercados públicos, praças, ruas, avenidas, áreas comerciais entre  
outros. Atualmente a sanitização de ambientes tem sido amplamente 
divulgada como forma de desinfecção preventiva contra o coronavírus. 

Nesse período da Pandemia temos vistos a superlotação dos Hos-
pitais de atendimento e internação, inexistência de leitos pela ocorrên-
cia do constante aumento de novos infectados.  Diante do alarmante 
número de casos, tais medidas ajudarão grandemente no combate à 
disseminação do vírus, sendo uma das principais armas de controle e 
prevenção de novos casos, tornando-se imprescindíveis medidas que 
contribuirão para o combate desta pandemia que até o momento já vi-
timou muitas vidas.

Justifica-se a solicitação, tendo em vista a necessidade de preve-
nir a proliferação da nova variante do Corona vírus junto a população 
ludovicense, bem como desenvolver e manter o hábito da higienização 
das mãos, uma das atitudes considerada essencial para prevenir o avan-
ço   da contaminação do vírus. 

As citadas pias devem conter informações sobre a importância 
da higienização das mãos, bem como reservatórios para sabão líquido 
e álcool gel.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de março de 2021. 
- Edson Araújo - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 772 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino; ao Excelen-
tíssimo Secretário de Segurança Pública, Jefferson Portela; e ao 
Excelentíssimo Comandante Geral do Bombeiro Militar, Cel Pedro 
Ribeiro, solicitando que quando houver falecimento de qualquer natu-
reza de policial de seja direcionado um Capelão para acompanhamento 
burocrático para velórios e enterro, como de apoio da Policia para a 
família que perdeu algum ente querido militar.

A escola Estadual esta localizada no Povoado Santa Rosa, onde 
atende as famílias Quilombolas que ali reside, a falta de manutenção 
ocasiona em um mau funcionamento do ensino, as janelas encontram-
-se quebradas e neste período de chuvas os alunos relatam que as salas 
ficam úmidas e acabam resultando em um menor aproveitamento dos 
alunos.

A adoção da providência acima visa garantir a segurança e uma 
maior produtividade dos alunos da instituição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE MARÇO DE 2021. - wendell la-
ges - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 773 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Governador do Estado, o Exmo. Sr. Flávio Dino, com 
Cópia ao Secretario de Estado de governo, o senhor Diego Galdino, 
solicitando-lhes que adotem providências, no sentido de incluir o Mu-
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nicípio de Codó, no PROJETO MINHA CASA MELHOR.

O presente projeto visar proporciona conforto e dignidade as fa-
mílias maranhenses de baixa renda e incentivar de forma direta o co-
mércio diante das consequências causadas pela pandemia da Covid- 19. 
Com esses objetivos o Governo do Estado do Maranhão, beneficiará 
milhares de famílias.

O presente projeto permite que as pessoas melhorem as suas mo-
radias mediante um benefício a custo zero, e favoreça o aquecimento da 
economia local, gerando emprego e renda.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAIKEL” DO PALÁCIO 
‘MANOEL BECKMAN”, São Luís, 18 de março de 2021. -  Zito Ro-
lim - Deputado Estadual- PDT

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

INDICAÇÃO Nº 774 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado - Dr. Flávio Dino, bem como ao 
Dr. Daniel Carvalho – Presidente da Agência Estadual de Mobi-
lidade Urbana, solicitando a implantação de um ponto de venda de 
passagens de Ferry Boats na Rodoviária de Pinheiro - MA.    

Esta solicitação visa diminuir os transtornos causados pela alta 
procura de passagens no Terminal do Cujupe, além de evitar possíveis 
aglomerações. 

A solicitação acima irá beneficiar toda Baixada Maranhense que 
utiliza os serviços de transporte aquaviário diariamente.  

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-

ckman”. São Luís, 20 de março de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - De-
putada Estadual. - PP

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

INDICAÇÃO Nº 775/2021

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Flávio Dino, 
bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Davi de Araújo Telles, no sentido de providenciar a instala-
ção de um IEMA Pleno no Município de Pastos Bons.

Pastos Bons, localizada no médio sertão maranhense, foi inicial-
mente povoada por bandeirantes e fazendeiros que, vindos do Vale do 
São Francisco e da Serra da Ibiapaba em Pernambuco, ficaram extasia-
dos com a imensidão verde dos campos gerais que aqui encontraram. 

Segundo Carlota Carvalho, em seu livro “O Sertão”, Pastos Bons 
teria sido elevada à condição de Vila em 1764, tornando-se ponto de 
partida das bandeiras que então foram organizadas para conquistar as 
terras que, no sentido do oeste maranhense, ainda permaneciam desco-
nhecidas.

Estrategicamente, bem localizada para a instalação do Instituto 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA por ter nas 
vizinhanças cidades como Nova Iorque (16 km), Sucupira do Norte (25 
km), São Domingos do Azeitão (70 km), Paraibano (40 km), São João 
dos Patos (42 km), entre outras.

Na oportunidade, informamos a V. Excelência que a Prefeitura 
Municipal coloca à disposição do Governo do Estado uma área de 2 
(dois) hectares, localizada na entrada da Cidade.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman”. São Luís, 23 de março de 2021. - ARISTON RIBEIRO 

- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 776 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência, que seja encaminhado ao Chefe do Executivo 
Estadual, o Senhor Flávio Dino e para a Secretaria de Estado da 
Mulher - SEMU, na pessoa da Secretária Nayara Monteiro, a solici-
tação de um automóvel para o Município de Jatobá, com a finalida-
de de auxiliar as políticas voltadas para mulher no referido Município.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA). São Luís, 23 de março de 2021. - Rafael Leitoa - 
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 777/2021

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 encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Prefeito 
da cidade de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col Debella, 
solicitando os serviços de drenagem e pavimentação asfáltica na 
Avenida Guajajaras, próximo ao cruzamento da Forquilha, no sentido 
São Cristóvão.

Os problemas estruturais na pavimentação da referida avenida 
são recorrentes e com o advento do período chuvoso, intensificaram-se. 
A problemática inclusive resultou no afundamento de um ônibus. Des-
taca-se que por tratar-se de uma importante via de ligação entre bairros 
com intenso fluxo de motoristas, diversos acidentes já ocorreram e o 
prejuízo com conserto de veículos é costumeiro. Desta feita, fazem-se 
necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a pre-
sente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 778/2021

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 encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Prefeito 
de São José de Ribamar, o senhor Júlio César de Souza Matos e 
ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da Malha 
Viária, o senhor Roberto Murad Moucherek solicitando os serviços 
de pavimentação asfáltica na Rua Planalto Paraíso, no bairro Novo 
Cohatrac, no município de São José de Ribamar.

Os problemas estruturais no referido local já são antigos e com a 
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chegada do período chuvoso a situação se agravou. Desse modo, diver-
sos problemas surgiram, como dificuldades de trafegabilidade, prejuí-
zos financeiros com conserto de veículos e perda de móveis. Além dis-
so, os moradores alertam também para proliferação de doenças. Desta 
feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 23 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 779/2021

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 encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do 
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Prefeito 
de São José de Ribamar, o senhor Júlio César de Souza Matos, e 
ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da Malha 
Viária de São José de Ribamar, o senhor Roberto Murad Mouche-
rek, solicitando o serviço de recuperação asfáltica nas ruas do Parque 
Vitória, no município de São José de Ribamar, em especial na Via 
Coletora Seis Mil. 

Por se tratar de uma via alternativa para muitos motoristas, o flu-
xo, sobretudo durante a manhã, é deveras ativo. Diante das más con-
dições asfálticas somadas à intensificação do período chuvoso, muitos 
transtornos são gerados a moradores e motoristas. Desta feita, fazem-se 
necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a pre-
sente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 780/2021

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 encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Sr. 
Flávio Dino, ao Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto Silva, ao Prefeito da cidade de São Luís, Sr. Eduardo 
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, o Sr. David Col Debella, solicitando os serviços de pavimentação 
asfáltica e drenagem na Comunidade Alegria, no bairro Maracanã, 
área rural do município de São Luís.

A problemática na região já é antiga e com a chegada do período 
chuvoso a situação se agravou causando risco inclusive de bloqueio na 
única via que permite acesso à comunidade, em razão de seu péssimo 
estado. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgentes no local 
e, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 781/2021

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 Senhor Governador do Estado, Flá-
vio Dino, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Prefeito do Município de Impera-
triz, o Sr. Francisco de Assis Andrade Ramos e ao Secretário de In-
fraestrutura e Serviços Públicos do Município, o Sr. Zigomar Costa 
Avelino Filho, solicitando os serviços de drenagem fluvial na região 
central da cidade de Imperatriz, em especial nas ruas Simplício Mo-
reira e São Domingos.

Ocorre que, com o advento do período chuvoso, os problemas 
de escoamento da localidade foram agravados. Nos últimos dias, inclu-
sive, a água da chuva invadiu diversas residências causando prejuízos 
financeiros e risco de proliferação de doenças. Desta feita, fazem-se 
necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a pre-
sente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 22 de março de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 782 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO SENHOR GOVERNADOR FLÁVIO DINO, BEM COMO 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA FAMILIAR, 
SENHOR RODRIGO LAGO solicitando a DESTINAÇÃO DE CES-
TAS BÁSICAS PARA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO ATRAVÉS DO 
PROGRAMA COMIDA NA MESA. O Programa Comida na Mesa é 
uma iniciativa do Governo do Estado, coordenado pelo secretário de 
Estado da Agricultura Familiar, Rodrigo Lago, que visa fortalecer a 
segurança alimentar ao passo que centraliza as ações direcionadas às 
políticas públicas. Tal iniciativa é mais que necessária nesse momento 
de crise em que o Brasil e o mundo vivem. Nesse momento é importante 
termos um olhar humanitário, principalmente para aquelas famílias que 
se encontram em vulnerabilidade social. Vale destacar que para compor 
as cestas básicas o Governo do Maranhão, por meio do Sistema SAF, 
compra produtos da agricultura familiar, com isso, além de ofertar ali-
mentação de qualidade estará gerando renda as famílias.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 22 de Março de 2021. - DR. 
LEORNARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Vamos iniciar os inscritos no Pequeno Expediente. Com a palavra, o 
Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) - Que Deus abençoe a todos nós! Senhor Presidente, meus pares, 
tão penado esse momento. Eu quero desejar a todos uma feliz Sema-
na Santa, não sei se teremos Sessão amanhã, nem sei se teremos na 
próxima semana, considerando a possibilidade de um feriadão, a título 
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do que vem acontecendo em outros Estados. E nessa expectativa das 
minhas incertezas, eu quero aproveitar para desejar a todos uma feliz 
Semana Santa de muita paz e que todos nós passemos ao largo dessa 
covid. O que me anima a estar aqui hoje nesta virtual é justamente ques-
tionar o Governo do Estado no que diz respeito aos seus programas, 
doações de distribuição de renda. Nós, essa Casa não criou dificuldade 
e aprovou sempre por unanimidade, em algumas delas que eu vou citar 
aqui, posteriormente, sancionadas pelo Governo do Estado, como é o 
caso do incremento à renda dos catadores de lixo, que foi sancionada 
no dia 15/12/2020, recebendo o número de 11.380, o auxílio moradia 
da Maria da Penha pela Lei 11.350 também aprovado por unanimidade 
nesta Casa, o Voucher Beleza que, embora seja uma vergonha, apenas 
30 reais por pessoa, mas, de qualquer maneira, já é um gesto e também 
o Programa Minha Casa Melhor. Desses aí citados e inúmeros outros 
existentes, apenas o Minha Casa Melhor encontra-se hoje no Portal da 
Transparência do Governo do Estado, os outros não tive a oportunidade 
de olhar, apesar dos números da lei que citei aqui e o Governo alardear, 
a domínio público, essas ações dos programas executados por ele, mas 
não está na transferência, não quero minimizar e nem diminuir a impor-
tância dos programas ou ações, mas o que eu estou dizendo é que eu não 
vi a consecução deles, ou seja, seja materializado todas essas ações, não 
fique só no campo conceitual, no campo midiático, mas que alcance, na 
verdade, eu diria para você assim, aqueles que mais necessitam e que 
essa Casa não se recusou de aprovar por unanimidade, não tem, não 
encontrei um Maria da Penha, não encontrei o voucher, não encontrei a 
renda de catadores de lixo, não encontrei nada disso. Isso é muito ruim 
para todos nós, porque foi justamente com essa transparência colocada 
pelo Governo Federal que nós podemos questionar e até fazer com que 
algumas pessoas que receberam de forma indevida, maldosa ou não, 
os recursos colocados pelo Governo Federal, sem que haja essa trans-
parência por parte do Governo do Estado, colocar o nome no Portal da 
Transparência dos beneficiados, ou beneficiários, aí nós vamos poder, 
eu diria para você, ser mais crítico e, consequentemente, filtrar e dar a 
oportunidade para quem realmente interessa. O que não pode é o Go-
verno sentar em cima desses programas e ações, a Assembleia dá a sua 
resposta forte em relação a aprovação por unanimidade, sem questiona-
mento, inclusive da Oposição, porque entendemos ser relevante, mas 
não pode deixar de ter transparência, por parte do Governo do Estado, 
na publicização das suas ações, sob pena de nós focarmos à mercê de 
apenas uma informação do Governo sem que venhamos acompanhar se 
está sendo feito ou não essas ações. Portanto, eu não sei quantas pes-
soas ganharam o Auxílio Moradia da Maria da Penha, não sei quantos 
catadores de lixo, quais foram, apesar da lei trazendo os critérios, eu 
não sei se esses critérios foram obedecidos ou não, e vou dizer assim: 
“Mas claro que foi, César!” Não sei, mas o governo federal também do 
auxílio moradia era para ter sido e só pôde ser tornar mais enxutas essas 
ações depois que houve uma vigilância maior por parte da sociedade. E 
eu não encontrei no Portal da Transparência, e olha que pedi às pessoas 
que entendem do assunto e nada disso foi entrado. Fica aqui a minha 
preocupação, encaminharei o documento a quem de direito do Gover-
no do Estado, ao Ministério Público, que deveria ser mais vigilante e 
cobrado mais. Nós só temos a Minha Casa Melhor publicado, é feito 
num programa de televisão, no sábado, e até que é publicado esse, dá 
para se olhar, se acompanhar e depois saber se as pessoas que foram 
beneficiadas estão realmente trabalhando com esses recursos para po-
der dar um exemplo e, consequentemente, incentivar quem quer que 
seja a fazer novas ações, novos tratos em relação a esses programas de 
distribuição de renda. Fica aqui o meu apelo ao Ministério Público que, 
com certeza, não é preciso nem eu provocar, já está sendo provocado, 
porque essa aqui é como se fosse uma audiência pública, está nos canais 
de televisão, está nos meios de comunicação, a Assembleia publiciza 
muito bem esse tipo de situação, resta o Ministério Público pedir que 
o Governo do Estado se manifeste. Vão dizer assim: “Mas ainda não 
houve inscritos”. Mas devia o Governo estar acompanhando qualquer 
inscrição. Cada vez que tem uma lata batendo, o Secretário se alardeia, 
se incorpora de, eu diria para vocês, de super-heróis em benefício da 
sociedade, reclama do Governo Federal, mas o Governo Estadual está 
só no lero, lero. A ação efetivamente só tem agora na Minha Casa Me-

lhor, a não ser que alguém ligue para o Governo até o final, me diga 
isso e em que página e como é que eu acesso o Portal da Transparência, 
porque nos meus computadores eu não tenho conseguido. Fica aqui o 
meu apelo ao Ministério Público que acompanha essas ações. Eu faria 
as denúncias formais a ele, formalizarei também ao governo do Estado 
para que possa me encaminhar e, de posse delas, eu possa acompanhar 
melhor, porque, às vezes, pode ser aprovado num tipo de programa e 
ele colocar um tipo de ação e não estar à luz do conhecimento de toda 
a sociedade, sobretudo de nós, da Assembleia. Nós temos várias obri-
gações, dentre elas a construção do projeto de lei. Essa nós fizemos, 
resta agora a nós também outra obrigação, que é fiscalizar o emprego 
das leis que nós aprovamos aqui, sem questionamento, mas querendo 
a concepção desse tipo de trabalho que foi feito, sob pena apenas de o 
governo vender imagem política, se apropriar da politização da fraque-
za e da necessidade provocado pela pandemia, mas não levar a termo 
tudo aquilo que ele prometeu. Somos 42 Deputados e, tão logo termine 
essa sessão, acompanharei daqui de onde estou para saber se algum 
colega me dá essa informação. Se não der, é sinal claro e evidente de 
que o governo está na verdade ludibriando a sociedade. Esse aqui é o 
meu apelo, Senhor Presidente, e espero também que esta Casa abrace 
essa situação, que é um apelo que nós estamos fazendo para saber onde 
estão os dinheiros que foram colocados, como é que está o andamento 
da lei que nós aprovamos e onde está a objetividade dela, sob pena de 
nós continuarmos no processo de fiscalização. Bom dia a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, nobres Deputados 
e Deputadas, eu quero aqui agradecer a Deus, mais uma vez, por este 
momento em que nós estamos aqui em mais uma sessão. Eu quero aqui 
deixar as minhas condolências, pois, nesta semana, nós tivemos grande 
perda de nossos irmãos evangélicos, como o cantor Lázaro, que é muito 
conhecido nacionalmente, e também agora uma amiga, que também é 
até amiga, era amiga do nosso líder, liderança política do nosso Presi-
dente, que é mais conhecida por Bernardinha, da cidade de Magalhães 
de Almeida. Então, assim, nós ficamos muito contristados realmente, 
porque, nesse período, a gente tem perdido muitas pessoas. Eu quero 
aqui deixar as minhas condolências à família e aproveito aqui, meus 
nobres Deputados, Deputada Helena, Deputada Cleide Coutinho, mi-
nhas amigas, colegas da bancada feminina, assim como a todos os meus 
colegas, principalmente o Deputado Adelmo Soares, a quem quero 
agradecer, também ao Deputado Neto Evangelista, ao Deputado Ciro 
Neto, ao Deputado Wendell Lages e ao Deputado Rafael Leitoa que 
votaram a favor de um parecer favorável na CCJ para esse Projeto de 
Lei nº 110/2020 que vai entrar agora na pauta, mas queria aqui pedir a 
todos os nossos colegas. Que projeto é esse? Reconhece como essencial 
a atividade religiosa, independente de credo, é qualquer credo. Então, 
mesmo assim, reconhecendo essa atividade religiosa, aqui eu quero dar 
um exemplo, Senhor Presidente, de Viana, como meu pai percebeu, ele 
é o pastor presidente da Assembleia de Deus, aqui, em Viana, que este 
é um momento de nós termos bons senso e, portanto, não vai haver 
qualquer culto durante esses dias, justamente porque a gente reconhece, 
ele reconheceu que é o momento de parar, mas eu quero dizer a todos 
os nobres Deputados que, na nossa denominação que a gente repre-
senta, eu represento o segmento cristão, o segmento evangélico, mas 
percebo também, como o segmento cristão abrange a Igreja Católica, a 
gente reconhece o bom senso também por parte dos padres. Nós temos 
trabalhado justamente de forma a atender as autoridades sanitárias e eu 
quero aqui pedir a todos os senhores e senhoras, a todos os Deputados 
queridos, que eu sei que vão dar um padecer, vão votar a favor desse 
projeto, então eu peço a vocês, porque o momento é cada vez mais difí-
cil, e a igreja está tendo um papel importantíssimo nesse período, nesse 
momento tão difícil que nós estamos passando. Você vê que agora, pelo 
fato de as pessoas passarem mais tempo juntas, o índice de divórcio, 
o índice de suicídio, o índice de violência doméstica, tanta coisa, tem 
sido alto, então, neste momento, muitos pastores e padres e líderes de 
outros credos são procurados para ajudar realmente a fortalecer, a dar 
mais equilíbrio a essa pessoa. Eu, sinceramente, se não fosse me apegar 
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à oração, à fé neste momento e com a ajuda dos meus líderes, eu não sei 
como seria, porque realmente nós precisamos desse fortalecimento que 
só encontramos na igreja, onde a gente tem os nossos líderes, nossos ir-
mãos, porque isso nos fortalece. Esse é meu pedido, Senhor Presidente, 
meus colegas Deputados, conto com vocês na aprovação desse projeto. 
Um abraço. Obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, colegas Deputados. Senhor Presidente, 
só para lembrar, na última semana, depois da sessão, nós estamos tendo 
sessão apenas na terça-feira, nós tivemos dois aniversariantes, aqui no 
nosso plenário, Deputado Carlinhos Florêncio e o Deputado Roberto 
Costa, apenas para deixar registrado os parabéns a estes dois líderes 
políticos da cidade de Bacabal e do Maranhão. Senhor Presidente, é 
óbvio que nós estamos passando por um dos momentos mais delicados 
que o mundo inteiro está vivendo no que diz respeito à saúde pública, 
a pandemia que a gente vivencia. Veja só a forma como nós estamos 
tendo que fazer as nossas sessões plenárias, mas alguém tem que pensar 
no amanhã, porque, se Deus quiser, esta pandemia vai acabar, ela tem 
como acabar, basta o Governo Federal entender que o único método de 
acabar com esta pandemia é com a vacinação em massa dos brasileiros, 
não existe outro, existem medidas preventivas que os governos esta-
duais e os municipais estão tomando de distanciamos social, em alguns 
casos, de lockdown, para diminuir a lotação nos hospitais, mas isso não 
vai resolver, isso aqui é uma medida paliativa, o que vai resolver é a 
vacinação, se Deus quiser, nós vamos chegar neste momento, vai acabar 
esse coronavírus. E a vida vai começar a voltar ao normal, e qual foi o 
último normal que nós vivenciamos? Foram várias pessoas sendo víti-
mas de câncer, o câncer tem matado muita gente no mundo inteiro, aqui 
para nós no Maranhão não tem sido diferente. Então, a vida vai voltar 
ao que era antes e alguém tem que pensar no amanhã, e me chamou a 
atenção a forma como o Senador Weverton Rocha veio tratando este 
tema de combate ao câncer no Maranhão, vejam só, em São Luís, nós 
temos um hospital...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Neto, nós deixamos de ouvi-lo. Deputado Neto?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – ...nesta 
pandemia será necessário retomar esta discussão a respeito do câncer 
e o Senador Weverton já pensa nesse assunto neste momento em que a 
gente está vivendo, portanto eu queria parabenizar o Senador Weverton, 
parabenizar ao mesmo tempo a bancada federal do Maranhão por estar 
viabilizando este hospital de amor para o Estado do Maranhão, para a 
região de Imperatriz, para a região de Pinheiro, isso vai ajudar inclusive 
a desafogar aqui em São Luís o Aldenora Bello, que atende todo o es-
tado. Então, queria deixar esse registro da luta que o Senador Weverton 
está travando em defesa dos maranhenses. Obrigado, Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, demais Deputados, Deputadas, prazer 
imenso poder mais uma vez estarmos conversando com todos, mesmo 
de maneira remota, o que me traz hoje à tribuna é para falar um pouco 
de agradecimento, agradecer ao Governador Flávio Dino por tudo que 
tem feito pelo povo do Maranhão, sobretudo nesse momento de pande-
mia. Flávio tem tido uma sensibilidade muito grande tanto na aquisição, 
na busca para trazer as vacinas importantes para salvar as vidas mara-
nhenses, assim como protagonismo em ações políticas administrativas 
de repercussão interna muito forte e que ajuda a população de maior 
vulnerabilidade neste momento tão difícil. Eu quero parabenizar os 
Projetos e as Medidas Provisórias que visam exclusivamente ajudar a 
população, como a questão do auxílio emergencial para os proprietários 
de bares e restaurantes; como o Programa Conexão Cultural, que leva 
auxílio aos músicos, as pessoas que vivem da cultura, da arte que nesse 
momento estão inviabilizados, impossibilitados de fazerem seu traba-
lho devido à pandemia. Ao mesmo tempo que também os programas 
sociais como a questão do Minha Casa Melhor, que é um programa que 
leva à população do Maranhão, já foram vários municípios sorteados, 

todo final de semana, todo sábado, mais municípios, mais membros, 
os municípios que vão levando aí os R$ 600 para compra de móveis e 
também de gás de cozinha para as suas famílias. Também o Programa 
Comida na Mesa, que é um programa que visa levar alimentos para as 
pessoas, além disso é um programa que utiliza o PROCAR, que é um 
programa que, quando eu fui Secretário de Estado de Agricultura Fami-
liar, nós implementamos no Maranhão, esta Casa aprovou, e ajudamos a 
agricultura familiar, aumentando principalmente aqueles que produzem 
e os que necessitam, porque é um programa que compra de quem pro-
duz e doa para quem precisa, um programa importantíssimo para o Ma-
ranhão. É claro que eu estou muito feliz porque eu tive uma conversa 
com o Governador Flávio Dino e nós viabilizamos a construção de um 
sonho para a nossa cidade. Já tem em Codó, já tem em Timon, e Caxias 
necessitava de um parque ambiental. O Governador de pronto atendeu 
e, se Deus quiser, na próxima semana, nós iremos assinar a ordem de 
serviço para a construção do nosso parque ambiental que vai ser ali no 
DNER e que vai dar conforto às famílias com a prática de esportes para 
o lazer das famílias. Se Deus quiser, assim que passar essa pandemia, 
quando estiver na conclusão desse projeto importante de uma magnitu-
de muito grande para a nossa cidade, certamente as famílias caxienses 
irão aproveitar este momento, esse espaço, esse logradouro público em 
prol da harmonia familiar do convívio, da prática de esportes enfim, da 
ambiência familiar como um todo. Então eu agradeço muito ao Gover-
nador Flávio Dino por ter mais essa sensibilidade com o município de 
Caxias. Assim também, a construção da Praça da Família que vai ser 
uma praça no bairro da Cohab, bairro tão importante da nossa cidade. 
Nesse espaço da Praça da Família, também vai ter um playground para 
as crianças, enfim, para a família da Cohab, do bairro Cohab, que é um 
bairro muito grande e importante para nossa cidade poder utilizar. Ao 
lado, a construção do Centro de Referência da Juventude, onde era o 
mercado ali da Cohab, vai levar aos jovens a oportunidade para faze-
rem cursos profissionalizantes, enfim, dar aquele espaço público aos 
jovens que tanto precisam para ingressar no mercado de trabalho. São 
dois espaços do governo do Estado que estavam ociosos e agora serão 
destinados à população de Caxias. O Centro da Juventude, referência 
da juventude, volta a atender não só a Cohab, mas todos os bairros 
circunvizinhos, como o Mutirão, João Viana, Zé Castro, Bela Vista, 
Velho Queiroz, Padre Mendes, Nova Caxias, enfim, bairros circunvi-
zinhos com uma população muito grande na cidade de Caxias que será 
agraciada com essa obra da Praça da Família e do Centro de Referência 
da Juventude. Além disso, o parque ambiental no DNER, que vai levar 
desenvolvimento para outra parte da cidade, que é a região do DNER, 
quase na entrada da cidade, ali próximo. Agradeço também ao Governa-
dor Flávio Dino que destinou para Caxias mais 20 leitos de UTIs neste 
momento tão difícil. Ele está utilizando espaço do município, mas a 
construção e todos os equipamentos e equipes serão do governo do Es-
tado. Deste modo, eu só tenho a agradecer muito ao trabalho do Gover-
nador Flávio Dino em prol das famílias do nosso município de Caxias e 
de todo o Maranhão. Senhor Presidente, era isso que eu tinha para falar. 
Muito obrigado. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, 
todos que nos acompanham de forma remota. Senhor Presidente, nós 
comemoramos ontem o Dia Mundial da Água e estamos vivenciando 
a Semana de Proteção Hídrica em todo o mundo. Eu queria destacar 
a altivez do Governador Flávio Dino que, no último dia 11 de março, 
publicou, no Diário Oficial do Estado do Maranhão, quatro decretos 
estaduais, criando quatro Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado 
do Maranhão, que é o que rege a nossa Política Estadual de Recursos 
Hídricos, a Lei 9.433/2007, ou seja, 17 anos depois, nós conseguimos 
instituir, via decreto, que é o normativo adequado, mais quatros comitês 
de bacias: o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Turiaçu, o Comitê da 
Bacia Hidrográfica do Rio Balsas e afluentes maranhenses do Alto Par-
naíba, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru e o Comitê de 
Bacia Hidrográfica do Rio Preguiças/Periá, ou seja, quatro instrumentos 
de gestão hídrica que, com certeza, terão os seus resultados para a po-
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pulação do Maranhão. Isso, Senhor Presidente, está aqui resumido neste 
decreto, mas traz, por trás desse instrumento normativo, a luta de muitas 
pessoas da sociedade civil organizada. Nós, desde quando assumimos 
o mandato como Deputado estadual, temos trazido essa temática para a 
Assembleia Legislativa, inclusive quero aqui agradecer em seu nome, 
como Presidente, pelo apoio incondicional que a TV Assembleia, que 
Assembleia Legislativa deu para mobilizações que hoje culminaram 
nesses decretos, que é a instituição do Comitê de Bacias Hidrográficas 
de diversas bacias. Quero lembrar também, Senhor Presidente, que esta 
nova modelagem, esta nova redistribuição partiu do estudo e do deba-
te de vários outros militantes, professores e aqui eu quero agradecer à 
Universidade Estadual do Maranhão e a todo o seu corpo técnico que 
nos ajudou, a própria UFMA, a CAEMA, que disponibilizou também 
alguns técnicos. Quero aqui em nome do Zé Filho, do saudoso Zé Fi-
lho, do saudoso Ronald Damasceno, que perdemos para pandemia da 
covid-19, mas o grande entusiasta pela luta dos recursos hídricos do 
Maranhão, em nome também da nossa Consultoria Legislativa, a Lu-
zenice, enfim, Senhor Presidente, a luta de muitas pessoas, porque, a 
partir de agora, nós temos um instrumento de gestão pública, política, 
para que a gente possa preservar os recursos hídricos do Maranhão, 
que eu tenho certeza que é o nosso maior ativo. O Estado do Maranhão 
é o segundo estado do Nordeste com maior oferta hídrica e que nós 
precisamos de maneira concisa, de maneira legal, gerenciar de forma 
eficiente esses recursos hídricos, até para que a gente possa desenvolver 
economicamente o Estado, infelizmente, a gente ainda amarga núme-
ros que nós não gostaríamos de divulgar, mas é bem verdade que um 
pouco acima da metade da população maranhense ainda não conseguiu 
atingir acesso à água de maneira potável. Nós estamos trabalhando com 
índices ainda infelizmente defasados, mas instrumento como esse ajuda 
e muito a desenvolver números mais significativos no que diz respeito 
a programas, a projetos, pois temos ali um instrumento normativo que 
traz a sociedade civil, que traz o usuário de água e que traz o poder 
público, que é o principal agente, em nome também do poder público, 
eu quero destacar o trabalho do secretário Diego Rolim que tem tam-
bém junto com o Conselho Estadual do Meio Ambiente, junto com o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos, que acompanhou a formação 
desses comitês, de passo a passo, lembro de todas as audiências que o 
Conselho Conerh esteve presente, até porque não se cria comitê de ba-
cias sem a presença, sem a anuência do Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos. Então, fico muito feliz que a nossa luta, Senhor Presidente, a 
luta de muitos, nós estamos avançando. Nós saímos de dois comitês, 
instituídos por lei, que era o comitê do rio Mearim e do rio, me falha a 
memória agora, mas agora nós temos mais quatro rios. Então, ou seja, 
nós temos um instrumento conciso para que a gente possa de forma 
eficiente trazer as políticas no que diz respeito aos recursos hídricos. E 
principalmente, Senhor Presidente, na semana de conscientização, de 
preservação do nosso bem comum, que nós podemos passar por todo o 
tipo de privação, mas nós não podemos ficar sem o bem precioso, que 
é a água. Então, Senhor Presidente, era essa a minha manifestação no 
Pequeno Expediente, muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, caros colegas Deputados e Deputadas 
participantes desta sessão, estamos aqui mais uma vez dentro da nos-
sa responsabilidade e o compromisso desta Casa buscando as soluções 
para essa grande pandemia. Senhor Presidente, eu estou hoje devido 
a modalidade na qual estamos trabalhando, sessões remotas, eu estou 
hoje apresentando um requerimento verbal que está dentro das nossas 
vozes ao Governador Flávio Dino, ao Senhor Secretário de Estado da 
Saúde, Dr. Carlos Lula, e que esse Requerimento também seja enca-
minhado à Comissão de Saúde para que nós possamos discutir com 
os nossos pares, ali da Comissão de Saúde, pedir a implantação e fun-
cionamento de um hospital de campanha para a região do sertão, mais 
precisamente em Montes Altos, que tem ali ao seu redor seis municípios 
pequenos e médios, a maioria pequenos municípios, ali na região. Faço 
isso, Senhor Presidente, primeiro, porque a localização de Montes Al-
tos, que é na região que fica bem no centro desses municípios; segundo 

porque lá existe já um nosocômio, um hospital de uma construção física 
adequada, bem plantada que oferece os recursos necessários para se 
implantar um hospital de campanha dos que estão sendo implantados no 
Maranhão. E por que eu peço isso? Porque eu estou vendo hoje o hos-
pital de campanha de Imperatriz, que está prestando um grande serviço, 
por meio do seu diretor André Leôncio; o Hospital Materno Regional, 
que está também tratando da Covid, em Imperatriz, que são todos uni-
dades do Estado que está também fazendo um grande trabalho; o Hos-
pital Macrorregional; a UPA da Bernardo Sayão, que está atendendo ali 
também os pacientes infectados por este vírus, mas eu vejo todos hoje 
ainda, infelizmente, trabalhando no seu nível máximo de atendimento. 
E vejo uma reclamação constante que ainda perdura dos Prefeitos e 
das autoridades sanitárias, dos Secretários municipais e dos pequenos e 
médios municípios da região do Sertão. E eu liguei, conversei, mandei 
mensagem para o Lula, para o Senhor Secretário de Estado da Saúde, 
Dr. Carlos Lula, e ele me disse que realmente sabia dessa necessidade, 
mas a questão era o recurso pequeno. Eu sei que o recurso é pequeno, 
sei das dificuldades pelas quais o Estado passa, mas nós estamos em 
estado de guerra, guerra contra uma pandemia, contra um vírus, e o 
que ele vai gastar em Montes Altos vai deixar de gastar em Imperatriz, 
descentralizando. Claro que vai aumentar um pouco o custo, mas isso 
não impedirá de fazer todas as ações necessárias que estão sendo fei-
tas no estado do Maranhão. Então, eu quero fazer esse requerimento. 
Montes Altos também está próximo, a 66 quilômetros de Imperatriz. A 
questão de recursos humanos tão importante nesse momento: médico, 
paramédicos, insumos de uma maneira geral, medicamentos, estamos 
próximos de uma grande cidade que é fácil de abastecer. Conversei com 
o Prefeito de Montes Altos e ele está à disposição para colocar o hospi-
tal municipal à disposição do Estado para que atenda, nesse momento 
difícil pelo qual passamos, porque estamos em instabilidade, os colegas 
médicos, os Deputados e os colegas que não são médicos também es-
tão em instabilidade num nível alto, o Maranhão está dessa maneira, 
ainda carecemos de mais hospitais para fazer o atendimento da nossa 
população. O prejuízo maior é a vida dos usuários, a vida desses pa-
cientes, a vida dessas pessoas que compõem as nossas comunidades, 
que compõem a nossa sociedade. Portanto, eu faço esse requerimento 
verbal para que a Assembleia encaminhe ao Senhor Governador Flá-
vio Dino, ao Secretário Estadual de Saúde Carlos Lula e à Comissão 
de Saúde desta Casa, para que nós possamos conjuntamente construir 
essa solução que eu acho importante. Eu estou aqui na região, eu estou 
vendo a necessidade que acho importante para que nós possamos, é 
mais um passo que o governo do Estado dá, tem dado passos largos, 
passos importantes, é verdade, mas este passo eu considero também 
mais um passo importante que o governo do Estado dá para minimizar 
essa questão da pandemia. Conto com o Governador Flávio Dino, que 
tem se mostrado sensível às causas de saúde do Estado do Maranhão, e 
conto com a sensibilidade do Senhor Secretário Carlos Lula e me colo-
co à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. Espero ser atendido neste requerimento.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Bom dia, Senhor Presidente, demais pares, bom 
dia ao estado do Maranhão, a todos que nos acompanham por meio da 
internet, por meio da transmissão ao vivo da TV Assembleia, o nosso 
mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas 
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população e 
que possa nos abençoar e nos proteger desse mal da covid-19, do co-
ronavírus e que, logo, logo, nossas vidas possam estar estabelecidas e 
que possamos voltar à normalidade. Tratando de coronavírus e tratando 
do combate à covid-19, nós denunciamos, em 2020, os fechamentos 
dos hospitais: Clínica São José, Hospital Real, Hospital de Campa-
nha. Fizemos as denúncias, inclusive de que muitos profissionais não 
haviam recebido os seus salários, e destacamos, naquele momento, a 
importância de permanecer com esses hospitais abertos, até porque a 
pandemia não havia acabado ainda e todos sabíamos, todas as pessoas 
já tinham ouvido falar que teríamos a segunda onda e que talvez seria 
pior do que a primeira onda. Nós nos fizemos esses questionamentos e 
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voltamos novamente a bater nessa tecla porque não tem transparência 
por parte do governo do Estado com relação a esses leitos, com rela-
ção principalmente aos equipamentos, aos insumos, inclusive foi objeto 
agora de uma solicitação por parte do Ministério Público Federal que 
os governadores de todos os Estados, até sexta-feira deveriam enca-
minhar um relatório completo de todos os equipamentos, de todos os 
insumos materiais e dos hospitais que foram fechados ainda durante 
a pandemia e cobramos inclusive na sexta-feira o Governador Flávio 
Dino não tinha ainda apresentado este relatório, estamos cobrando do 
Governo do Estado este relatório, porque já havíamos feito por meio 
de requerimento, que havíamos feito por meio de ofício para Secreta-
ria de Saúde do Estado e já tínhamos também protocolado uma ação 
no Ministério Público para que pudesse investigar. Já que o Ministério 
Público Federal cobrou esse relatório, estamos cobrando também uma 
cópia desse relatório ao Governo do Estado. Mas nos causou estranheza 
também que, na semana passada, o Governo do Estado no pico da pan-
demia fechou o drive-thru, aqui do Rangedor, onde as pessoas estavam 
fazendo exames e é de suma importância que possa voltar a funcionar o 
drive-thru. Ah, mas o Governo do Estado vai voltar a fazer nas UPAs. E 
vai a aglomerar as UPAs? Então, esse é um pensamento do Governo do 
Estado que precisa ser modificado, que é bom dar ampliação do atendi-
mento; ampliação do atendimento de bancos, ampliação do atendimen-
to de hospitais, ampliação do atendimento de farmácias, ampliação de 
atendimento, da mesma forma, ampliação do atendimento de bares e 
restaurantes. Então, o Governo do Estado divulgou, por meio do Secre-
tário de Indústria e Comércio, Secretário Simplício, uma relação onde 
estão escalonados todos os serviços onde o cidadão pode ou não pegar o 
coronavírus, e os bares estão na área verde. E como está na área verde e 
foi colocado no decreto o fechamento de todos os bares e restaurantes? 
Estamos pedindo ao Governo do Estado que possa rever, o decreto pode 
editado ou na próxima sexta-feira, o atendimento dos bares e restauran-
tes, tendo em vista que mais de 500 bares e restaurantes estão fechados, 
muitas pessoas estão padecendo, estão sendo prejudicadas, estão per-
dendo os seus empregos e o Governo faz a propaganda que está dando 
um auxílio emergencial de mil reais, que não tivemos notícias ainda de 
quem recebeu, é só propaganda, é só para inglês ver, e muitas pessoas 
estão passando por dificuldades. E essas dificuldades, Senhor Presiden-
te e demais pares, a gente evidencia em todos os setores da sociedade, 
empresários, professores, policiais militares, muitas pessoas inclusive 
com depressão, muitas pessoas recorrendo a empréstimo consignado, 
muitas pessoas recorrendo a empréstimos nos bancos, muitas pessoas 
buscando empréstimos na família, outras pessoas, inclusive, a falta de 
reconhecimento da população e principalmente no meio político com 
relação a isso, quantas pessoas estão endividadas, pedindo empréstimos 
e quantos políticos e quantos prefeitos, quantos vereadores já fizeram 
utilização de empréstimos, por exemplo, e só sabem na hora da precisão 
se utilizar do empréstimo e às vezes até do agiota e não tem o reco-
nhecimento, e aí eu faço referência, por exemplo, ao Pacovan, que foi 
preso em São Luís e que muitos empresários, muitos políticos, muitos 
prefeitos, governadores, senadores, deputados, vereadores já chegaram 
a recorrer a empréstimos e nunca fizeram uma única defesa ao Pacovan, 
por exemplo, eu não tenho contato nenhum com o Pacovan, não tenho 
procuração nenhuma para falar sobre ele, mas o que eu estou dizendo é 
que muitas pessoas hoje passam necessidades, muitas pessoas hoje pre-
cisando de um auxílio, precisando de um apoio, principalmente garantir 
os seus postos de trabalho, os seus empregos e não encontram amparo 
do governo, não encontram apoio do governo. E é por isso que estamos 
solicitando ao Governo do Estado o seu posicionamento em relação 
ao auxílio emergencial, porque o governo continua mudo, continua ca-
lado, cobrança do Deputado Wellington, cobrança do Deputado César 
Pires, já apresentamos solução para o problema. Nós temos setecentos 
e dez milhões de reais no Fundo de Combate à Pobreza, o Fumacop, e 
mais ainda, não tem transparência na utilização desse Fundo de Com-
bate à Pobreza. Estamos cobrando do Governo do Estado, inclusive os 
recursos, a aplicação dos recursos do Fundo de Combate à Pobreza. 
Então, só para concluir, Senhor Presidente, explicação do Governo do 
Estado com relação ao fechamento do drive-thru, atenção com relação 
aos bares e restaurantes para que possam voltar o funcionamento e num 

horário ampliado para que possa dar continuidade às suas atividades e 
cobrando do Governo do Estado, mais uma vez, cadê o auxílio emer-
gencial estadual? Recurso tem e onde estão os recursos do Fundo de 
Combate à Pobreza, as pessoas estão passando necessidades o Esta-
do do Maranhão tem aumentado a quantidade de pessoas na extrema 
pobreza e o Governo do Estado só faz propaganda, gastando milhões 
na propaganda, todos os dias, no horário nobre da televisão brasileira, 
no horário do Jornal Nacional, no horário do Fantástico para mentir, o 
Governo está dizendo que abriu novos leitos, mas não está dizendo que 
está abrindo os leitos que o Governo Federal mandou mais treze mi-
lhões de reais para reabertura de novos leitos no Estado do Maranhão. 
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente. Senhor Presidente, 
eu tenho alguns Requerimentos também, vou falar com Bráulio para re-
tirar quatro deles da pauta, vou ficar só com dois que serão deliberados 
pela Mesa. Mais uma vez, o meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Tudo bem, Deputado Wellington. Deputado Dr. Yglésio, por cinco 
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Senhor Presidente, nós, no último boletim de ontem, chegamos 
a 234 mil casos de Covid-19 aqui no Maranhão, é um número bem 
expressivo. A gente ainda não conseguiu chegar a 5% de vacinação da 
nossa população, infelizmente o Maranhão está entre os cinco estados 
que menos vacinaram proporcionalmente no Brasil. A gente precisa re-
verter esse dado tão negativo, e está sendo importante essa questão da 
abertura dos leitos para a covid-19, eu tive a oportunidade de fazer uma 
avaliação in loco, nesta semana ainda, do Hospital de Campanha de São 
Luís, que tem 60 leitos apenas, 10 leitos de UTI, 50 leitos clínicos. A 
meu ver, é um hospital muito pequeno, deveria ser maior e já deveria 
estar pronto. Eu já venho batendo nessa tecla praticamente há um mês. 
Então, ele ainda tem uma previsão de entrega aí para os próximos 16 
ou 17 dias, estamos um pouco atrasados nesse quesito. Enquanto isso, 
a gente continua tendo problemas, principalmente em relação à lotação 
de UPAs, muitos pacientes aguardando leitos, aguardando transferên-
cias de leitos. A gente deve lembrar que o papel das UPAs é de um aten-
dimento inicial e, é claro, que isso compromete os resultados. É muito 
difícil a gente não ter alguém nesse momento que seja próximo e que 
não tenha sido acometido pela doença de maneira grave ou até mesmo 
morrido. E o que é lamentável, e eu me solidarizo com todas as vítimas 
de covid-19 do Maranhão e do Brasil, é a condução da política de covid 
no país com vários ministros da Saúde substituídos, o que tem levado a 
esse resultado tão grave. De cada morte do planeta terra, praticamente 
30%, de cada 10 mortes, três mortes hoje de covid-19 são no Brasil. 
Então, isso aí é resultado de uma política muito ruim. Ao passo que 
Bolsonaro tenta vender a falsa impressão de que é um dos países que 
mais vacinam porque colocou 13 milhões de doses de vacina, na verda-
de, nós estamos muito abaixo no ranking porque isso deve ser levado 
segundo o critério de proporcionalidade para uma população. Então, 
bem como já falei aqui, os leitos precisam ainda ser ampliados, a pró-
pria prefeitura tem tido um pouco de dificuldade em relação aos leitos 
do Hospital Universitário que, naquele primeiro momento, anunciaram 
40 leitos, mas esses leitos não entraram em atuação logo no primeiro 
momento. Eles foram inaugurando 10, agora inauguraram mais 10. A 
gente espera que, de fato, todos esses leitos estejam funcionando inte-
grados ao sistema. Mesma coisa vale para os leitos do Estado, a gente 
precisa de mais agilidade nessa abertura, sabendo que importantes são 
as medidas restritivas. Mas hoje o meu papel principal aqui é falar da 
questão dos ônibus. A gente já falou de lotação de tanta coisa, Presiden-
te: lotação de restaurante, lotação de bar, lotação de culto religioso, es-
colas como meio de transmissão, mas a gente tem colocado essa sujeira 
para debaixo do tapete. A gente não tem tratado de uma maneira clara e 
objetiva da questão dos ônibus. Eu venho batendo, há vários dias, nessa 
questão e, no final de semana, ontem a gente conseguiu concluir um 
videodocumentário que mostra que os pátios das empresas de transporte 
estão cheios. Então, não é questão de não ter ônibus, São Luís tem uma 
frota em torno de 835 ônibus, que não estão 100% à disposição da popu-
lação, mas que precisa estar. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se 
aglomerando dentro dos coletivos, e ali está havendo transmissão. Não 
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adianta fechar o bar, o restaurante, as escolas, regular o supermercado, 
que mesmo com essa norma do 50% de lotação de supermercado, uma 
pessoa por família, não está tendo fiscalização, quem deveria fiscalizar 
não está fiscalizando. O que acontece? Os ônibus estão lotados, a gente 
precisa da criação imediata de um fundo excepcional entre Prefeitu-
ra de São Luís, Prefeitura de Paço do Lumiar, Prefeitura de Ribamar, 
Prefeitura da Raposa e governo do Estado a fim de que se coloque um 
subsídio extraordinário para as empresas de transporte, porque outro 
dia estava tendo disfunção de aumento de passagem. De fato, com esse 
aumento de gasolina, aumento de pneu, aumento de todos os custos, 
ou a gente faz essa ajuda ou de fato não tem como colocar a frota toda. 
Fato é que nós precisamos colocar toda a frota de ônibus à disposição 
da população, por isso a gente está colocando inclusive o transporte 
intermunicipal que é o que nos cabe, aqui na Assembleia Legislativa, 
uma lei que faça com que não se aceitem pessoas em pé dentro dos co-
letivos, porque está acontecendo o tempo todo. A Câmara de São Luís 
também precisa adotar o mesmo posicionamento. A gente precisa de 
ônibus na rua já para que a população tenha segurança no transporte, 
porque, senão, não vai impedir nada. A gente está vendo que os núme-
ros continuam a subir porque o problema real não foi enfrentado. De 
80% a 90% da população de São Luís, da ilha, é usuária de transporte 
público, a maioria das pessoas vai às feiras e todos esses ambientes 
estão lotados, é preciso que a gente pare de brincar de fazer medida res-
tritiva contra covid e enfrente o problema. Essa minha solicitação que 
o Governo do Estado, as Prefeituras da ilha dialoguem com o Sindicato 
dos Transportes para que coloque esses ônibus na rua, do jeito que está 
não dá! Ônibus nas ruas já! 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O Deputado Vinícius Louro está inscrito, mas nós já entramos no 
horário da Ordem do Dia. Então, Deputado Vinícius, V.Exa. vai ficar 
para a próxima sessão. Ou então, já que V.Exa. já estava inscrito, com a 
permissão dos colegas, a gente abre para que V.Exa. faça sua interven-
ção e em seguida, eu chamo a Ordem do Dia. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, eu agra-
deço aqui a V.Exa., agradeço também aos nobres colegas Deputados. 
Mas o assunto é importante, eu serei breve e também levarei pontuando 
mais o assunto na próxima semana. Mas eu estou dando entrada hoje, 
Senhor Presidente, a um projeto de lei que dispõe sobre a responsabili-
dade civil relativa a eventos adversos pós-vacinação e sobre autorização 
para compra de vacina SARS Covid-19, por pessoas jurídicas de direito 
privado no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências. 
Por que, Senhor Presidente? Nós podemos ver a grande problemática 
no aumento da covid no estado do Maranhão e em todo Brasil. Nós 
podemos ver que, além dessa problemática, nós temos os empresários, 
os cidadãos que trabalham, que precisam da renda para sobreviver e de 
forma precária, de forma bastante de necessidade estão dentro das suas 
residências sem poder trabalhar. E seria muito importante que dentro 
desse projeto de lei, onde eu peço agora a compreensão da Comissão 
da CCJ – Comissão de Constituição e Justiça, da Comissão Econômi-
ca, da Comissão de Saúde, da Comissão também que dispõe sobre os 
recursos do estado do Maranhão, que me falha a memória, mas que 
a gente precisa dessa aprovação urgente, para a Assembleia aprovar e 
o governador sancionar a compra da vacina contra o coronavírus por 
parte dos empresários. Nós sabemos que se os empresários puderem 
comprar as suas vacinações poderão deixar imunes os seus funcionários 
onde poderão atender a toda a população gerando emprego, gerando 
renda, melhorando o atendimento das pessoas e melhorando ainda mais 
a renda dos cidadãos, aqueles trabalhadores que necessitam do seu sa-
lário para poder se alimentar. Então, eu peço aqui a compreensão de to-
dos os colegas deputados, a compreensão de V.Exa., Senhor Presidente 
Othelino, que possamos também nos colocarmos de caráter de urgência 
a aprovação desse projeto de lei, porque é de suma importância para o 
Estado do Maranhão. Isso aqui foi um apelo de vários empresários da 
região do Médio Mearim, do Estado do Maranhão, que entraram em 
contato com a gente, com o Deputado Vinícius Louro para que, real-
mente, a gente possa aprovar, o mais rápido possível, esse projeto de 
lei, haja vista, porém, contudo, todos estão dispostos, os empresários do 

Estado do Maranhão a poderem contribuir diminuindo assim também 
e melhorando mais o atendimento às pessoas para serem imunizadas 
pela vacina do coronavírus. Imaginemos, nós, se todos os empresários, 
comerciantes puderem comprar suas vacinas, lógico, que dentro do pro-
jeto de Lei estão todos os critérios que são estabelecidos pela Anvisa, 
mas seria de grande importância se todos os empresários e comercian-
tes pudessem comprar suas vacinas para imunizarem os seus funcioná-
rios, assim aceleraria o estado de vacinação, a quantidade de pessoas 
no Estado do Maranhão como também essas pessoas poderiam abrir 
seus comércios haja vista que todos os seus funcionários já estariam 
imunizados pela vacina em combate ao coronavírus. Então, peço aqui 
novamente ao Presidente da Assembleia que possa colocar, assim que 
avaliado pelas Comissões Temáticas, colocar em caráter de urgência 
e aprovar esse Projeto de Lei como também a todos os Presidentes de 
Comissões como também os membros dessas Comissões que possam 
despachar, o mais rápido possível. Sem nada mais a tratar, Senhor Pre-
sidente, muito obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Parecer da CCJ em Redação Final ao Projeto de Lei, de autoria do 
Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Se houver algum voto contrário 
que se manifeste. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei, de autoria do 
Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei 110/2020, de autoria da Deputada Mical Damasceno (lê). Em dis-
cussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 022, de autoria do De-
putado Rildo Amaral (lê). Em discussão. Deputado Yglésio, V. Ex.ª se 
manifestou com relação ao projeto anterior ou atual? Libere o áudio, 
Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Pois não.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Eu gostaria de fazer 

algumas considerações em relação a esses dois projetos do meu amigo, 
o querido Deputado Rildo Amaral, porque inclusive esses projetos...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O item 4, certo?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – O item 4 em relação 
aos militares, aos policiais e aos professores.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Certo.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Na verdade, essas 
categorias já estão contempladas no Plano Nacional de Imunização, 
então, como isso já está estabelecido lá, eventualmente nós criarmos 
uma lei estadual que vá interferir diretamente na sequência do Plano 
Nacional de Imunização, tendo em vista que essas categorias já se en-
contram contempladas, podendo gerar um problema até para as pró-
prias prefeituras e para o governo do Estado no momento de aplicação. 
Eu reconheço a importância dessas categorias, mas tudo que foi feito, 
dentro da sequência da imunização no Plano Nacional de Imunização, 
obedece a um critério técnico. Então, a gente não pode sobrepor um 
critério político nesse momento com um critério técnico. Essa é a minha 
preocupação. Então aqui, neste momento, eu faço questão de colocar o 
meu voto enquanto profissional de saúde, enquanto médico, pesquisa-
dor também, sobrepondo inclusive interesses políticos e sabendo que, 
eventualmente, algum professor ou profissional da segurança pública 
vai se chatear, mas o fato é que todos estão contemplados em diferentes 
fases da vacinação. Então, considero até corajosa e coloco aqui o meu 
ponto de vista para que seja rejeitado esse projeto, tendo em vista que a 
Comissão de Saúde já o reprovou, também entendendo que ele não tem 
a questão da oportunidade e conveniência para o momento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Rildo, V. Ex.ª, como autor do projeto, gostaria de encami-
nhar? 
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O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 

orador) – Bom dia a todos. Bom dia a todos os Deputados, em especial 
ao Deputado Yglésio que, neste momento, inclusive de maneira cora-
josa, vota a seu critério, mas ele cometeu um erro, primeiro de posição, 
pois não está o projeto aí dos policiais como prioridade, o que está ai são 
dois projetos, estranhamente ainda não está o dos policiais da segurança 
pública, como ouvi dizer que não engloba somente os policiais, mas 
estavam os odontólogos, os profissionais de odontologia, inclusive esse 
eu não vou debater, eu concordo realmente, inclusive já estão até vaci-
nados, esses eu não entro no mérito, mas tiraram do mérito os profissio-
nais de educação, que é um projeto que está em voga e em discussão, e 
os policiais não estavam. São três projetos: educação, profissionais de 
segurança, que não estão aí, e os odontólogos. Eu não vou discutir. E 
profissionais de segurança não estão. Então, são os professores, neste 
momento, Senhor Presidente, não discutir isso e deixar de aprovar, e 
lamento o não posicionamento do Deputado Yglésio, mas de um Depu-
tado da Comissão de Saúde, e eu queria esclarecer para todos os cole-
gas que estão na sessão que, na Comissão de Constituição e Justiça foi 
aprovado, e um colega da Comissão de Saúde me disse que isso poderia 
gerar descontentamento de outras categorias. Mas legislar, Senhor Pre-
sidente, sempre vai dar descontentamento para alguém. O senhor quer 
um exemplo? Quando nós legislamos sobre os descontos das escolas 
particulares, a categoria de proprietários de escolas e universidades par-
ticulares ficou desagradada. A outra categoria dos comerciantes, quando 
esta Câmara, não nesta legislatura, esta Assembleia aprovou desconto 
maior por maior empresário do Estado, ela também descontentou não 
somente uma categoria, descontentou toda população que inclusive 
paga o ICMS maior para os pequenos comerciantes. Legislar realmente 
é não somente criar leis, mas também dar prioridade a quem de direito. 
Como agora não é o projeto da segurança pública, inclusive o Estado do 
Pará já começou a vacinar os membros da segurança pública e todos as 
associações do Maranhão, inclusive, encaminhou ofício para nosso Pre-
sidente Othelino para que seja votado com urgência e hoje nem na pauta 
está. Eu queria pedir para que os colegas, inclusive baseado em estudos 
que hoje os profissionais de segurança pública, que quando vier, inclu-
sive vai passar ainda na Comissão de Saúde, hoje estão mais expostos 
e se contaminado mais do que os profissionais da própria saúde, e com 
os professores não é diferente. Aqui em Imperatriz, por exemplo, nós já 
perdemos inúmeros professores, que inclusive pela dificuldade de uti-
lização das redes sociais, como estamos utilizando agora para ao aulas 
híbridas, também tem se contaminado, temos perdido professores. En-
tão, queria pedir para que os nossos colegas, as pessoas que acreditam 
que tantos membros da segurança pública, que não é o projeto de hoje, 
porque ele não está em pauta, mas especialmente da educação, eu não 
quero discutir e não peço que bote em questionamento os odontólogos, 
o pessoal da odontologia, mas eu queria pedir para os nossos colegas 
que se indignem com relação aos educadores, tem que ser prioridade em 
todos os sentidos não somente na hora de vacinação. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão; os 
que forem contrários se manifestem. Aprovado, com o voto contrário 
do Deputado Yglésio. Deputado Yglésio, eu estou vendo que V.Exa. 
está acenando, mas já não cabe mais discussão, se V.Exa. quiser fazer 
alguma Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Na verdade, era uma 
Questão de Ordem, Deputado Rildo ele sabe até do meu amor pela pes-
soa dele, mas em relação a essa situação, eu volto a discordar, não é uma 
questão que a Comissão de Saúde, ela colocou com esse conflito de pes-
soas, entre categorias, não foi essa a justificativa dentro da comissão, o 
que a gente viu, de fato, é que, por exemplo, há um sequência lógica, 
a gente não pode eventualmente colocar um professor no momento an-
terior, por exemplo, a uma pessoa com 65 anos de idade, enquanto as 
vacinas ainda são muito poucas. Então, tem uma série de situações que 
são colocadas dentro do PNI, porque são estudadas pelos técnicos na 
sequência, mas volto a dizer, nada pessoal contra a categoria dos profes-
sores, ao contrário, a gente entende que é muito necessário, os professo-
res estão tendo uma situação que felizmente estão conseguindo fazer as 

aulas, na maioria das vezes aí à distância, portanto, reduz bastante essa 
exposição à covid-19, mas o momento agora com tão poucas vacinas, 
São Luís, por exemplo, não conseguiu vacinar nem 100 mil pessoas, 
é para vacinar nossos idosos, os profissionais de saúde que não foram 
todos vacinados ainda e as considerações são em relação apenas a isso, 
para a gente não interferir, legislativamente, com algo que é de caráter 
exclusivamente técnico de quem toca a política de saúde, aí, na minha 
opinião, é até uma intromissão do Parlamento que pode ser aí deletéria 
dentro da condução da coisa. Um abraço, Deputado Rildo, te amo! 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O Projeto de Lei foi aprovado com o voto contrário do Deputado 
Dr. Yglésio. Deputado Antônio, V. EXª está acenando também votando 
contra? 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pela Ordem. 
Senhor Presidente, nós discutimos isso aí, fervorosamente, mais de uma 
vez, na Comissão de Saúde, aliás, diga-se de passagem, as reuniões 
ordinárias da Comissão têm sido assim muito educativas, deliberativas, 
e nós temos discutido assim todos os assuntos que estão chegando na-
quela Casa, e foi exatamente isso que o Deputado Yglésio acabou de 
colocar o que nós vimos aí nessa questão, a questão do plano nacional 
que foi feito todo um projeto técnico e que nós sabemos que se qualquer 
coisa que nós fizéssemos no plano legislativo nós teríamos dificuldades, 
o estado teria dificuldade de cumprir, até porque não está cumprindo o 
que já foi determinado pelo planejamento nacional e estadual, nós esta-
mos com dificuldade. A quantidade de vacinas é muito pequena, agora 
eu acho que no momento que chegar uma quantidade maior de vacina, 
estão falando aí em seis milhões por semana, dez milhões por semana, 
se isso acontecer, eu acho que nós temos que priorizar realmente essas 
categorias que são importantes, dentro da sociedade, os seus serviços, 
os serviços prestados das suas funções são extremamente relevantes, 
mas agora, nesse momento, eu acho que nós tínhamos que continuar e 
acredito também que o estado entenda desta maneira, quando eu falo es-
tado falo o Governador do Estado, o seu Secretário de Estado da Saúde, 
Dr. Carlos Lula, eu acho que entendem que nós não podemos chegar e 
desorganizar um projeto, porque hoje, Senhor Presidente, nós não esta-
mos fazendo planejamento ou organização da vacinação, nós estamos 
administrando a falta de vacina e quando você coloca mais uma catego-
ria, nós vamos ter mais dificuldades. Era essa a minha colocação.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Então, o Deputado Antônio Pereira registrou o voto contrário ao proje-
to. Próximo item da pauta. O projeto foi aprovado e vai à sanção. Pro-
jeto de Lei 36. Eu entendi mal ou o Deputado Rildo pediu para retirar? 
Libere o áudio para o Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Senhor Presi-
dente, dos odontólogos, eu realmente não quero recorrer, mas só lem-
brando aos colegas que não foi acrescida nenhuma categoria. Infeliz e 
injustamente, mesmo com a administração podendo ter dado vacinas e 
gerenciar o público, administrar o público é gerenciar principalmente 
a escassez. Por exemplo, no Plano Nacional de Vacinação, que é um 
absurdo para qualquer pessoa sã e por mais que estejam confinadas, 
mas é um absurdo que uma pessoa que comete um crime, o policial vai 
lá prendê-lo e ele tem prioridade em relação ao policial. É um exemplo 
claro de que o plano pode ser mudado, assim como foi no Estado do To-
cantins, como foi no Estado do Pará. Se nós fôssemos seguir a política 
pública que o governo federal tem para a pandemia, a política pública 
era esperar todo mundo morrer, aí depois ia se discutir, e quem escapas-
se estaria pronto para seguir no país.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rildo, eu perguntei a V. Ex.ª se o item 5 permanece na pauta 
ou eu entendi que V. Ex.ª pediu para retirar?

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Senhor Presiden-
te, eu pedi para retirar os odontólogos sim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Item retirado de pauta, a pedido do autor, em razão de os odontólogos 
já estarem na prioridade por serem profissionais de saúde e já terem 
inclusive sido vacinados.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Isso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Item 6. Projeto de Lei nº 061, de autoria do Deputado Neto Evangelista 
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam perma-
neçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 090, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em vota-
ção. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sanção. Projeto de Lei nº 086, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 
014/20, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em 
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Vai à redação final. Projeto de Lei nº 330/20, de autoria do Depu-
tado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Deputado Rafael, V. Ex.ª acenou? 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Or-
dem) – Rapidamente, Senhor Presidente, só para solicitar aos colegas 
que a gente aprove esse projeto de lei. Uma solicitação do Conselho 
Regional de Educação Física, obviamente colocando as condicionan-
tes, até a própria Secretaria de Estado da Saúde e algumas normas de 
funcionamento desses estabelecimentos. Como já foi comprovado cien-
tificamente que a prática de atividade física faz bem e, principalmente, 
a todo e qualquer ser humano, principalmente neste momento, mas, cla-
ro, que o projeto já traz e temos que respeitar as normas estabelecidas 
pela Secretaria de Saúde. Senhor Presidente, rapidamente, eu sei que já 
passou o projeto, mas nós vamos apreciar o outro projeto do Deputado 
Rildo Amaral sobre a questão dos grupos prioritários. Existe um Plano 
Nacional de Vacinação, inclusive esse projeto do Deputado Rildo Ama-
ral está sendo debatido no Congresso Nacional para a inclusão dessas 
categorias, principalmente segurança pública e educadores, por isso que 
o projeto no mérito, acredito que nenhum dos parlamentares aqui seja 
contra, agora nós precisamos também avaliar porque existe um Plano 
Nacional de Imunização e, portanto, se houver a delegação para que 
os Estados formulem um plano de vacinação, obviamente aí a gente 
teria um instrumento legal para ser incluído. Acho que no mérito, todo 
mundo aqui, obviamente, tem bom senso. Os profissionais de segurança 
pública foram muito atingidos, vários policiais, infelizmente, vieram a 
falecer de covid-19, porque são atividades que têm que estar em contato 
diretamente com outras pessoas. Vale lembrar, Deputado Rildo, que a 
população privada de liberdade tem prioridade, os servidores também, 
os funcionários do sistema de privação de liberdade já estão incluídos 
no Plano Nacional de Vacinação. Obviamente que essa regulamentação 
que Vossa Excelência traz é importante, no mérito todos nós, Depu-
tados, aprovamos, mas a gente tem a dificuldade, e aí o Governo do 
Estado terá talvez na sanção dessa propositura, mas acredito que o de-
bate é importante, a solicitação é muito válida, Deputado Rildo, e quero 
parabenizar pela valorosa contribuição, mas entendemos que nós esta-
mos aqui num momento pandêmico em todo o país e existe um plano 
nacional estabelecido pelo Ministério da Saúde. Então, era só isso, Se-
nhor Presidente, e também obviamente fazer aí a questão do projeto da 
Deputada Mical, o nosso projeto é similar, obviamente que é uma outra 
atividade, mas são atividades que nós temos que considerar essenciais, 
obviamente, respeitando os critérios técnicos expedidos pela Secretaria 
Estadual de Saúde e pelo Governo do Estado. Muito obrigado, Senhor 
Presidente. Então, o encaminhamento é pelo voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. O item 11, projeto de lei nº 128, do Deputado 
Duarte Júnior (lê). O Deputado Duarte se inscreveu para encaminhar. 
Tem cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
da imprensa, cidadãos maranhenses que acompanham pela TV Assem-
bleia e redes sociais, eu quero, primeiramente, agradecer a essa Casa 
pela aprovação do projeto de lei, de minha autoria, 097/2021, que obri-
ga as refinarias, distribuidoras e vendedores de combustíveis e gás de 
cozinha, em nosso estado, a informarem o preço praticado aos órgãos 
de defesa do consumidor - PROCON. Esse projeto é muito importante 
para que nós possamos incentivar uma ampla pesquisa de preço em 

todo Estado do Maranhão e, claro, realizando pesquisa de preço a gen-
te vai conseguir, sim, reduzir o valor desses produtos essenciais aos 
consumidores, essa pesquisa se torna cada vez mais importante, inclu-
sive para os trabalhos da CPI do Combustível, que está sendo realizada 
nessa Casa, que vai conseguir demonstrar possíveis abusividades, pois 
suspeitas, de fato, existem, a exemplo, na última semana, a Petrobras 
anunciou, pela primeira vez, nesse ano, a redução do valor da gasolina, 
redução essa em 14 centavos nas refinarias, mas que não foi garanti-
da ao consumidor, ou seja, nas bombas de combustíveis, o valor não 
foi reduzido ao consumidor. Então, por que quando há um aumento no 
valor anunciado pela Petrobras um mero anúncio já gera um impacto 
ao consumidor? Quando há uma redução, essa redução não chega nas 
bombas, isso, de fato, é muito suspeito, é um absurdo nesse período de 
pandemia, onde os consumidores, muitos têm perdido os seus empre-
gos, empresários não têm mantido o funcionamento das suas atividades, 
como eram antes, têm tido prejuízos, pessoas têm perdido rendimentos, 
de forma considerável, é importante que nós consigamos garantir que 
esses produtos essenciais possam ser garantidos, possam ser forneci-
dos com o menor preço ao consumidor. Fazendo o encaminhamento 
do Projeto de nº ... item 11, aqui nesta Ordem do Dia, Projeto de Lei 
também da minha autoria, de nº 128, que obriga os hospitais e clínicas 
particulares que atuam no estado do Maranhão para que esses hospitais 
e clínicas possam informar aos órgãos de Defesa do Consumidor, ao 
Procon e à Secretaria de Saúde do Estado a quantidade de leitos, leitos 
de UTI, leitos clínicos para pacientes que porventura estejam lutando 
contra a covid-19. Essa informação é essencial, nós tivemos acesso a 
alguns dados, a alguns números, por exemplo, o Hospital UDI, hoje 
tem disponível 50 leitos de UTI e 41 leitos clínicos, mas todos esses 
leitos estão lotados, Hospital São Domingos tem 65 leitos de UTI e 
66 leitos clínicos, sendo que todos os leitos de UTI estão ocupados, os 
leitos clínicos disponíveis são apenas 04, então, meus amigos, nós esta-
mos falando aqui de hospitais e clínicas particulares, ou seja, a situação 
está complicada não é só no Sistema Único de Saúde, não é só nos 
hospitais públicos, mas hospitais particulares também não estão tendo 
condições de receber esses pacientes. E onde nós queremos chegar com 
essa legislação? Porque existe um outro sujeito nessa relação, que são 
os planos de saúde, os planos de saúde têm uma rede de associados 
muito grande, são consumidores, centenas e milhares de consumido-
res que pagam mensalmente seu plano de saúde, mas esses planos de 
saúde não credenciam a rede que comportem esses pacientes e é aí que 
essa legislação vai fazer diferença. Por que, por exemplo, uma Cassi, 
um Bradeco Saúde, uma Unihosp não aumenta a capacidade de aten-
dimento, ou seja, uma capacidade de rede credenciada para receber os 
seus associados que mensalmente pagam esses planos? Em outros esta-
dos, nós já percebemos planos de saúde, como a Unimed, construindo 
hospitais de campanha para garantir leitos aos seus consumidores, ou 
seja, aqueles que pagam esse plano de saúde, por que a mesma coisa 
não acontece aqui? Então, essa legislação ela vem no sentido de garan-
tir uma possibilidade maior de monitoramento para que nós possamos 
garantir nesses epicentros como São Luís, como Imperatriz, em nosso 
estado, hospitais de campanha que possam ser mantidos pelos planos de 
saúde, pois eles recebem, todo mês, valores altos, que são reajustados 
sem qualquer critério e o consumidor tem pago, mas quando precisa, 
não recebe. Por isso que, nesse encaminhamento, eu peço a V. Ex.ª a 
aprovação do Projeto de Lei 128, porque acesso informação não é fa-
vor, é direito garantido na Constituição Federal de 88, que decorre do 
Princípio de Transparência, e é por isso que eu peço a aprovação de 
todas e de todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Vendo o Deputado Dr. Yglésio acenando, V. Ex.ª quer encaminhar? 
Libere o seu áudio, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Pronto. Está me ou-
vindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Sim.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, este Pro-
jeto 128 foi aprovado com a nossa emenda que coloca a necessidade 
da informação à Secretaria de Saúde também, Secretaria Estadual de 
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Saúde, que é um órgão competente para tal?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Sim, Deputado Yglésio, tanto que ele vai ser apreciado agora e será 
ainda submetido à nova apreciação em plenário, em redação final, em 
razão desse substitutivo que inclui também que essa informação seja 
prestada à Secretaria Estadual de Saúde. Em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. 
Deputado Duarte V. Ex.ª acenou com a mão? Não. Tudo bem. Deputado 
Rafael, libere o áudio, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só do Projeto 13, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– O item 13 da pauta? Espere que nós vamos já chegar nele, Deputa-
do. O item seguinte, após este que nós estamos começando a analisar. 
Projeto de Lei nº 252, de autoria do Deputado Duarte Junior (lê). Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 13. Deputado Rafael, V. Ex.ª vai 
encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor Presiden-
te, na verdade, eu queria apresentar um requerimento verbal ao Plenário 
eletrônico, no caso, solicitando que adiemos a votação desse projeto. O 
regimento não fala, eu sendo autor ou não, a prerrogativa é de solicitar 
tal requerimento. Então eu gostaria de pedir ao Plenário que retiremos, 
que adiemos a votação do projeto ou que retiremos da Ordem do Dia. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, V. Ex.ª está fazendo o requerimento para que retire 
da pauta, sejam adiadas a discussão e a votação, é isso? Certo. Vou 
submeter ao Plenário. Deputado Rafael, libere o áudio.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor Pre-
sidente, porque o regimento interno coloca que a ordem estabelecida 
somente poderá ser interrompida ou alterada no seguinte caso: em caso 
de aprovação de requerimento, de preferência adiamento e retirada de 
Ordem do Dia. O adiamento não prejudica se nós inserirmos numa 
sessão posterior e dá prazo para que a gente analise melhor o projeto. 
Então, eu estou fazendo um requerimento verbal, eu não sei, aí a Mesa 
Diretora pode nos auxiliar melhor, porque o requerimento também não 
traz a ordem da retirada, mas apenas o adiamento, porque o adiamento 
não prejudica o andamento do projeto, e a gente teria mais tempo para 
analisar melhor a matéria. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Entendi. O Deputado Duarte acenou. Como autor do projeto, imagino 
que seja uma Questão de Ordem. Libere o áudio, Deputado Duarte. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de Or-
dem) - Senhor Presidente, a Questão de Ordem é que, até onde eu tive 
acesso aqui ao Regimento, essas questões dependem de ato do autor ou 
do Presidente, autor do projeto ou Presidente da Assembleia. O Depu-
tado que está presidindo a sessão, eu entendo aí as razões do Deputado 
Rafael Leitoa, eu esperava que ele pudesse talvez, havendo aí essa ne-
cessidade de retirar do dia, ele pudesse falar comigo como autor do pro-
jeto, porque o artigo 113, parágrafo 3º, alínea C, trata exatamente dessas 
questões que eu estou mencionando. Esses são os fundamentos, então, 
eu, como o autor do projeto, entendo que nós temos pressa em garantir 
esse desconto ao consumidor sobre o valor da tarifa mínima de energia 
elétrica, ou seja, de consumidores vulneráveis. Nós temos pressa pela 
aprovação desse projeto, projeto esse que já tramitou na Comissão de 
Constituição e Justiça, da qual o Deputado Rafael Leitoa faz parte, tra-
mitou na comissão de Direitos Humanos, que trata das questões relacio-
nadas ao consumo, então teve tempo suficiente para pensar no projeto, 
discutir o projeto. É um projeto que foi protocolado em 2019, ou seja, 
nós estamos em 2021, 2019, 2020, 2021, quase três anos aí o projeto 
tramitando aqui na Casa. Então, eu gostaria que esse projeto fosse man-
tido na Ordem do Dia e fosse votado e apreciado no dia de hoje. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bom, Deputado Duarte, o artigo 191, ele faz o regramento da ques-
tão de possível adiamento, no inciso 1º. Artigo 191, sempre que um 
Deputado julgar conveniente o adiamento da discussão de qualquer 
preposição poderá requerê-lo por escrito. Parágrafo 1º, a aceitação do 
requerimento está subordinada as seguintes condições: inciso 1º, ser 

apresentado antes de encerrada a discussão cujo o adiamento se requer. 
A única exigência que em tese não estaria sendo cumprida é o fato de 
não ser feito por escrito, mas dadas às circunstâncias como nós estamos 
em sessão remota nem teria como ser feito por escrito agora neste mo-
mento da sessão. Neste caso, eu vou em respeito à soberania do plená-
rio, eu vou submeter o requerimento ao plenário. Senhores Deputados, 
os Deputados que aprovarem o requerimento. Não cabe mais discussão 
desse tema, Senhores Deputados, só cabe Questão de Ordem. Então, eu 
vou colocar em votação. Os Deputados que aprovam o requerimento 
permaneçam como estão; os que forem contrários se manifestem com 
aceno ou informando aqui a Mesa Diretora. Estou vendo o aceno do De-
putado Duarte, Deputado Vinícius. Deputado Vinícius, eu estou vendo 
seu aceno, assim que encerrar a votação do requerimento, eu lhe darei a 
palavra. Os dois votos contrários. Projeto ele não foi retirado de pauta, 
ele foi apenas adiada a votação dele. Deputado Vinícius Louro, é uma 
Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, eu até lhe agradeço, antes mesmo da votação, que não é discus-
são, o Bloco Parlamentar Democrático, como líder, eu oriento todos 
os Deputados a seguir tanto a justificativa do Deputado Duarte Júnior, 
então o Bloco Parlamentar Democrático, eu peço como líder que todos 
acompanhem a orientação do Deputado Duarte Júnior. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Feito o registro do Deputado Vinícius Louro, foram registrados os votos 
contrários do Deputado Duarte e do Deputado Vinícius. Projeto e Lei nº 
651, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em Discussão. Em Vota-
ção. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, 
vai à Redação Final. Projeto de Lei nº 582, de autoria do Deputado 
Duarte Júnior (lê). Em Discussão. Em Votação. Os deputados que apro-
vam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei 
nº 586, de autoria do deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em 
votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Apro-
vado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 662, de autoria do Deputado Dr. 
Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. O Deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 662, 
de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à sanção. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, todos os itens a 
serem apreciados são Requerimentos ao plenário e à Mesa, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso, e o autor, em razão já do adiantado 
da hora, pediu que fosse transferido para a próxima sessão. Então, todos 
os Requerimentos estão transferidos para a próxima sessão, encerrando 
a nossa pauta de hoje. Vejo um aceno do Deputado Zé Inácio, peço que 
libere o áudio do Deputado Zé Inácio para uma Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem) 
– Senhor Presidente, como estou vendo que já estamos caminhando 
para finalizar a nossa sessão, eu só gostaria de saber da Mesa, saber de 
V.Exa., se teremos... continuaremos tendo sessões, às terças e quartas-
-feiras, ou seja, se teremos sessão também amanhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Zé Inácio, nós não teremos sessão amanhã, nós teremos ses-
são na próxima terça-feira. Como nós estamos com a nossa pauta para o 
plenário atualizada, eu vou reiterar o pedido, e as comissões já têm feito 
isso, a fim de que nós concentremos o restante da semana e até a pró-
xima segunda-feira na análise de projetos de lei nas comissões técnicas 
para que nós possamos ter uma próxima Ordem do Dia com bastante 
conteúdo, como foi a de hoje na qual apreciamos vários projetos de lei. 
O Bráulio está lembrando aqui e é oportuno pedir a todos os colegas 
que, preferencialmente, as reuniões das comissões técnicas, especial-
mente as que tiverem alguma necessidade da presença dos senhores 
e das senhoras, sejam feitos pela manhã porque, além do expediente 
presencial estar suspenso, tem uma equipe mínima que fica aqui, numa 
espécie de plantão, do período de 08h às 14h, fazendo um revezamento. 
Então, eu queria, ao final da nossa sessão de hoje, registrar, com alegria, 
que, apesar das dificuldades, nós temos hoje 38 Deputados participando 
da sessão remota, um número bem razoável e significativo que merece 
ser registrado. Agradeço a presença de todos e todas. Nada mais haven-
do a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 005 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 235/2020, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Dispõe sobre 
restrições, normas, requisitos e critérios para doação de sangue no 
Estado do Maranhão”.

O presente Projeto de Lei, determina que, as restrições, normas, 
requisitos e critérios para doação de sangue, devem ser aplicados igual-
mente a todos, sem distinção discriminatória de cor, raça, orientação 
sexual, expressão e identidade de gênero, entre outros, exceto os casos 
devidamente justificados de proteção à saúde pública.

    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 aprova-
ção integral do Projeto de Lei nº 235/2020                                        (Pa-
recer nº 562/2020). 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.

O autor do Projeto de Lei em análise justifica que em face das 
dificuldades enfrentadas em virtude da falta de sangue disponível para 
transfusão no Estado do Maranhão, é necessário garantir que mais 
pessoas possam se tornar doadores regulares e que tenham a assistên-
cia necessária para que não sejam impedidos, mesmo que temporaria-
mente, de realizar um ato de tamanha solidariedade. Estima-se que as 
vedações inconstitucionais à doação de sangue por pessoas LGBTIs 
geraram um desperdício de 18 milhões de litros por ano, um absurdo 
que precisa ser corrigido.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito le-
gislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão, visto que a 
mesma propõe garantir que mais pessoas possam se tornar doadores 
regulares e que tenham a assistência necessária, como bem esclarece o 
autor da propositura de Lei.

VOTO DA RELATORA:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 235/2020. 

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 235/2020, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 24 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relatora: Deputada Helena Duailibe

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                   
Deputado Carlinhos Florêncio                           
Deputado Arnaldo Melo                                    
                                                                           
                                                                           

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 010 /2021

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

137/2021, de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que 
dispõe sobre as políticas de diagnóstico precoce e atendimento mul-
tiprofissional para pessoas com Transtorno Espectro Autista (TEA) 
no Estado do Maranhão.

Em suma, o Projeto de Lei, sob exame, tem como objetivo o in-
vestimento no ser humano autista e consistirá nas seguintes diretrizes: 
desenvolvimento de programas e ações que visem diagnosticar pre-
cocemente o Transtorno Espectro Autista (TEA) de modo a permitir 
a indicação antecipada ao tratamento; desenvolvimento e participação 
da família da pessoa com autismo na definição e controle das ações e 
serviços de saúde, nos termos da Constituição Federal e da Constituição 
Estadual; apoio a pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico e científi-
co voltados tanto ao aspecto da detecção precoce, quanto ao tratamento 
de base terapêutica e medicamentosa quando se fizer necessário; dispo-
nibilização de equipe multi e interdisciplinar para tratamento médico 
nas áreas de pediatria, neurologia, psiquiatria e odontologia; e de trata-
mentos não médicos nas áreas de: psicólogo, fonoaudiólogo terapeuta 
ocupacional, profissional de educação física, fisioterapeuta e orientação 
familiar e de inclusão social; direito à medicação; desenvolvimento de 
instrumento de informações, análise, avaliação e controle dos serviços 
de saúde abertos a participação da sociedade.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer nº 
127/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

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 le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Justifica o autor do Projeto de Lei, ora em análise, que o Trans-
torno de Espectro Autista (TEA) é considerado um transtorno do neuro-
desenvolvimento e, para todos os fins legais, também uma deficiência. 
O TEA é observado a partir de déficits na interação social, na comuni-
cação interpessoal e no comportamento, que pode ser repetitivo e este-
reotipado.

Justifica ainda o autor, que O Transtorno de Espectro Autista em 
sua enorme complexidade, pode afetar, em graus variados, o processa-
mento e a integração sensorial, a interação social recíproca, a comuni-
cação verbal e não verbal, a regulação emocional e o comportamento.

O diagnóstico, portanto, é fundamental para os encaminhamen-
tos às terapias necessárias e adequadas a cada caso, para orientar a 
inclusão escolar, para garantir os direitos da pessoa com TEA, favo-
recer a comunicação entre os profissionais, oferecer apoio à família e 
por muitos outros motivos.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito le-
gislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão, pois propõe 
não só chamar a atenção para a questão, mas também propor diretrizes 
concretas para guiar o Poder Público na formulação e realização de 
políticas públicas para a criança autista, sem dúvida um dos segmentos 
mais carentes de cuidados especializados em nosso Estado, 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 137/2021, na forma do texto original.
É o voto.
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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 137/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 24 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira                                                                                                                                       
Relator:  Deputado Arnaldo Melo

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                   
Deputado Carlinhos Florêncio                           
Deputada Helena Duailibe

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 011 /2021

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

332/2020, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Dis-
põe sobre o funcionamento de academias de musculação e demais 
estabelecimentos de Condicionamento Físico, Iniciação e Prática 
Esportiva, de Ensino de Esportes e de Recreação Esportiva.

O Projeto de Lei, em epígrafe, propõe disciplinar o funcionamen-
to das academias de musculação e demais estabelecimentos de condi-
cionamento físico, iniciação e prática esportiva, ensino de esportes e 
recreação esportiva.

Os estabelecimentos de que trata esta propositura de Lei, somente 
poderão funcionar sob a responsabilidade técnica de um profissional 
com graduação superior em educação física, sendo devidamente habi-
litado.

Assim, a medida, ora proposta, buscará provocar uma mudança 
no comportamento profissional destes educadores, garantindo assim 
aos clientes uma maior segurança nos serviços prestados, contribuindo 
para um aumento da credibilidade destes profissionais pela sociedade.

  Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer 
nº 124/2021), vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão Técnica Per-
manente para que seja emitido o Parecer quanto ao mérito, nos termos 
regimentais.

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 le-
gislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e 
relevância da proposição.

Com efeitos, a atividade física melhora dores e diminui a inca-
pacidade funcional, melhora a qualidade do sono, melhoram o desem-
penho cognitivo, bem como reduz o estresse e aumenta a sensação de 
bem-estar. 

A importância da atividade física para a saúde está diretamente 
relacionada à melhoria da qualidade de vida, reduzindo considera-
velmente os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
diabetes, problemas relacionados a baixa imunidade, além dos trans-
tornos de fundo emocional.

Em virtude das considerações descritas, é flagrante o mérito 
legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão, pois a 
Educação Física engloba um vasto conjunto de atividades e exercícios 
físicos além dos esportes, bem como todo o conhecimento científico 
que é necessário para estudar tais atividades que envolvem a totalidade 
do movimento humano. Dessa forma, pode-se considerar o Profissio-

nal de Educação Física como o principal responsável pela orientação 
física das diversas formas da execução de esportes, exercícios e ativi-
dades físicas.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 332/2020, 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, 
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 332/2020, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 24 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Doutor. Yglésio

Vota a favor                                                    Vota contra
                              
Deputado Carlinhos Florêncio                           
Deputado Arnaldo Melo
Deputada Helena Duailibe

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 012 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 596/2019, de 

autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de informar à gestante o direito ao acompanhan-
te durante o trabalho de pré -parto, parto e pós-parto no âmbito do 
Estado do Maranhão”.

  Nos termos do presente Projeto de Lei, os hospitais e clínicas 
deverão informar às parturientes, por escrito, no ato da entrada, ao 
preencherem os formulários de internação, sobre o direito de serem as-
sistidas por pessoa, por ela indicada, no pré-parto, parto e pós-parto.   

  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 596/2019, na forma do Texto Original 
(Parecer nº 100/2021). 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 As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos a: a) assuntos relativos a saúde em geral; b) 
política estadual de saúde e processo de planificação de saúde pública; 
c) medicina alternativa; d) ações, serviços e campanhas de saúde públi-
ca; e) medicina preventiva, saneamento urbano, higiene e assistência 
sanitária; f) saúde ambiental e saúde ocupacional.

Na vida da mulher, existem diversos momentos que marcam sua 
vida. Dentre estas muitas ocasiões especiais, certamente nenhuma é 
tão sublime quanto o nascimento de um filho. Estudos científicos com-
provam que a presença de uma acompanhante por ocasião do parto 
traz diversos benefícios, como diminuir as taxas de cesárea, diminuir a 
duração do trabalho de parto, diminuir os pedidos de anestesia, além 
de ajudar a evitar a depressão pós-parto e influenciar positivamente na 
formação dos laços afetivos familiares, além disso evita que diversas 
mulheres sofram violações de seus direitos.

Entre os direitos da gestante e da parturiente podem-se citar ain-
da o direito ao respeito e à dignidade. Nesse sentido, a mulher deve ser 
protegida de qualquer ato relacionado à violência obstétrica.

Em vista disso, podemos concluir que a presença de um(a) acom-
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panhante no parto traz benefício para todos: para a criança, para a 
gestante, de certa forma para toda a família e também para a equipe 
médica que realiza o parto.

Em virtude das considerações acima descritas, o presente Projeto 
de Lei deve prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âm-
bito desta Comissão Técnica Permanente. 

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

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 596/2019.

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 596/2019, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 24 de março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                   
Deputado Carlinhos Florêncio                           
Deputado Arnaldo Melo
Deputada Helena Duailibe
                                                                                                                                                               

COMISSÃO DE SAÚDE
PARECER Nº 013 /2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 050/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Dispõe sobre 
a aplicação de sanção administrativa à pessoa que se sobrepuser 
na ordem definida para os grupos prioritários definidos a partir 
do plano de nacional de operacionalização da vacina contra à Co-
vid-19.”

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica garantido ao cidadão 
maranhense o direito à manutenção na ordem de vacinação dos grupos 
prioritários contra a COVID-19, definida no “Plano Nacional de Opera-
cionalização da Vacina contra a COVID-19”.     

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela apro-
vação do Projeto de Lei nº 050/2021, com a supressão do art. 5° da 
propositura de Lei, renumerando-se os demais artigos (Parecer de 
nº 123/2021). 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 As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde, assuntos relativos a: a) assuntos relativos a saúde em geral; b) 
política estadual de saúde e processo de planificação de saúde pública; 
c) medicina alternativa; d) ações, serviços e campanhas de saúde públi-
ca; e) medicina preventiva, saneamento urbano, higiene e assistência 
sanitária; f) saúde ambiental e saúde ocupacional.

De acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Va-
cinação contra a Covid-19, elaborado por representantes de órgãos 
governamentais e não governamentais, são 27 categorias prioritárias 
de pessoas, que incluem, por exemplo, idosos, trabalhadores da saúde, 
indígenas, pessoas em situação de rua, trabalhadores do transporte co-
letivo, da educação, forças de segurança, entre outras.

Apesar de terem autonomia na distribuição e aplicação da vaci-
na contra o Covid-19, os Estados e municípios devem seguir o Plano 
Nacional de Operacionalização da Vacinação organizado pelo Minis-

tério da Saúde, e que prevê a vacinação em ciclos, de acordo com gru-
pos prioritários. 

Com o início da imunização, no entanto, diversos casos de pes-
soas que não pertencem ao primeiro ciclo, os chamados “fura-filas”, 
vêm sendo noticiados e apurados, mas tanto quem fura a fila quanto o 
servidor que aplica a dose em quem não pertence ao grupo prioritário 
podem ser responsabilizados em diferentes esferas, pois a vacina é um 
bem público, que tem uma destinação específica, prevista no plano na-
cional de imunização federal. Portanto, quando há esse desvio das do-
ses, os responsáveis estão cometendo infrações e podem ser responsa-
bilizados criminalmente e, também, nas esferas cível e administrativa.

Visando, portanto, coibir a prática acima descrita “desvio das 
doses”, o presente Projeto de Lei, tem por objetivo garantir direi-
to aos maranhenses na manutenção da ordem na fila de vacinação 
contra a COVID-19, impondo sanções para àqueles que de qual-
quer forma burlarem as prioridades definidas no Plano Nacional de 
Operacionalização da Vacina contra a COVID-19.

Assim sendo, a propositura de Lei deve prosperar em sede 
de análise de mérito legislativo, no âmbito desta Comissão Técnica 
Permanente.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela APROVAÇÃO do Projeto 
de Lei nº 050/2021, com a supressão do art. 5º da propositura de 
Lei, conforme sugerido no âmbito da 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 050/2021, nos termos do voto do Re-
lator.

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

em 24 de  março de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                   
Deputado Carlinhos Florêncio                           
Deputado Arnaldo Melo
Deputada Helena Duailibe

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0386/2021-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de ju-
nho de 1993, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro 
de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATI-
FICO a Inexigibilidade de Licitação respaldada no art. 25, inciso I da 
Lei Federal nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da 
Nota de Empenho em favor da empresa G.S.BRAGA – ME, CNPJ nº 
06.277.420/0001-04, para a aquisição da assinatura do “Magister Net”, 
com 10 acessos web pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R$ 
3.900,00 (três mil e novecentos reais), visando proporcionar a melho-
ria na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de maiores e 
melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços pres-
tados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, 
no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoan-
te dispõe o art.26, Caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PU-
BLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO 
LUÍS- MA, 22 de março de 2021. Deputado Othelino Neto. Presidente 
da ALEMA




