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ORDEM DO DIA

SESSÃO ORDINÁRIA - 26.05,2021 - (QUARTA-FEIRA)

I – PARECER EM REDAÇÃO FINAL 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 379/2021 DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 033/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DA-
NIELLA TEMA, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, A POLÍTICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO ÀS AR-
BOVIROSES DURANTE O PERÍODO GESTACIONAL E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR DEPUTADO CARLINHOS 
FLORÊNCIO. 

II - PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° E 2º TURNOS- REGIME DE URGÊNCIA-(ART. 3º DA 
RL 1032/20)

2. PROJETO DE LEI Nº 339/2020, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, QUE INSTITUI NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO O DIA DO 
REPRESENTANTE COMERCIAL. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. 

3. PROJETO DE LEI Nº 008/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CRIA O DIA ESTADUAL DE COM-
BATE AO CÂNCER DE PÊNIS. COM PARECER FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO CIRO NETO.

III - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

4. REQUERIMENTO Nº 220/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DR. HELENA DUAILIBE,  SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS, 
AO INSTITUTO DE ENFERMAGEM FLORENCE NIGHTINGALE 
LTDA., POR MEIO DA SUA DIRETORA, DOUTORA RITA IVANA 
BARBOSA GOMES, PELOS INESTIMÁVEIS SERVIÇOS PRESTA-
DOS EM PROL DA EDUCAÇÃO E PRINCIPALMENTE À ENFER-
MAGEM DE NOSSO ESTADO.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO N° 212/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA JUSTIFI-
CADA A SUA AUSÊNCIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 12 DE 
MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO MÉDICO.  

6. REQUERIMENTO N° 215/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE SEJA EN-
VIADA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO MÉDICO 
FLÁVIO CASTRO, PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO 
DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO. 

PROJETO DE LEI N° 287 / 2021

Inclui o feriado de Corpus Christi 
entre os feriados estaduais.

Art. 1º -  Fica considerado feriado estadual religioso, o feriado 
de Corpus Christi.

Art. 2º. Só serão permitidas no feriado de Corpus Christi, ativida-
des privadas e administrativas absolutamente indispensáveis.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 25 de maio de 2021 - Prof. Marco Aurélio da Silva 
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

No sentido de fomentar a tradição cristã e atender aos anseios do 
Povo Católico do nosso Estado, proponho, através do presente projeto 
de lei o reconhecimento oficial do feriado de Corpus Christi, como fe-
riado estadual. 

A aprovação da presente matéria reforça o reconhecimento ao 
Povo Católico e sua fé, garantindo em lei o que já é presenciado de fato, 
por muitos anos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 25 de maio de 2021 - Prof. Marco Aurélio da Silva 
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 288 / 2021.

“Considera de Utilidade Pública a 
Sociedade Recreativa Escola de Samba 
Unidos de Fátima e dá outras providên-
cias”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica Considerada de Utilidade Pública a Sociedade Re-
creativa Escola de Samba Unidos de Fátima, instituição sem fins lu-
crativos, com sede e foro nesta cidade, localizada na Rua Quarenta e 
Oito, S/N, Bairro Areinha, CEP: 65032-000, São Luís - MA, inscrita 
no CNPJ sob o Nº 05.285.226/0001-08, e demais documentos anexos.

Art. 2º - A Utilidade Pública prevista no artigo anterior aplica-se, 
no que couber no âmbito do Estado do Maranhão, responsabilizando-
-se o mesmo pelas medidas necessárias ao cumprimento da presente 
legislação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 26 / 05 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

Vale ressaltar que este Projeto visa declarar de utilidade pública 
a “Sociedade Recreativa Escola de Samba Unidos de Fátima”, asso-
ciação privada, sem finalidade econômica e com caráter exclusivamente 
beneficente, assistencial, educacional e cultural.

A Associação tem como finalidade: criar uma escolinha de refor-
ço para crianças da comunidade, Pré-Cursinho aos jovens, promover 
eventos aos idosos, oferecer esportes e fisioterapia aos idosos, represen-
tar os moradores e associados perante os poderes públicos, coordenar 
as ações conjuntas dos associados, manter serviços assistenciais, criar 
ou incentivar a criação de cooperativas de consumo, de trabalho, de 
crédito, entre outros, criar programas de apoio às crianças, adolescentes 
e idosos, manter convênios com órgãos governamentais e não gover-
namentais, criar e manter projetos esportivos e programas recreativos.

A Sociedade Recreativa ao longo desses anos vem prestando vá-
rios serviços à comunidade a pessoas carentes da Areinha/Fátima como: 
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Ação Social com vários serviços, entrega de alimentos (peixes e cestas 
legumes/frutas), cestas básicas, cadeiras de roda a deficiente físico, cur-
sos de capacitação (Jovens/idosos), atividades recreativas a criança e 
jovens, além de geração de emprego e renda, onde usamos 90% de toda 
mão de obra artística da escola sendo da comunidade (jovens, idosos).

A Sociedade Recreativa também faz apresentações gratuitas a 
algumas instituições carentes como: asilos, escolas comunitárias e es-
colas públicas (municipal/estadual).

Ante o exposto, sendo a Sociedade Recreativa é de amplo inte-
resse social e assistencial, e, cumpridos os demais requisitos legais, nos 
moldes da documentação anexa, este signatário conta com o apoio dos 
Nobres Pares para a aprovação deste Projeto.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 26 / 05 /2021. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 289/2021

DISPÕE sobre a inclusão dos(as) 
os urbanitários como grupo prioritário 
do Plano de Vacinação contra a Co-
vid-19, em todo o território do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências. 

Art. 1º Ficam incluídos(as) os(as) trabalhadores(as) urbanitários 
como grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Co-
vid-19. 

Art. 2º A vacinação dos/as trabalhadores/as urbanitários será ope-
racionalizada pelo órgão estadual competente, permitida a realização de 
convênios ou parcerias para a sua execução, de forma gratuita, àqueles/
as trabalhadores/as de que trata esta Lei. 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
a conta de dotações orçamentárias próprias da Secretaria Estadual de 
Saúde, suplementadas, caso necessário. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 25 de MAIO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

A prestação dos serviços de energia elétrica e saneamento são 
realizados de forma continuada, não intermitente, com a operação de 
subestações elétricas, usinas de produção de eletricidade, corte, religião 
de energia, dentre outras atividades no ramo de energia, assim como no 
ramo de captação, tratamento e distribuição de água em funcionamento 
por 24h, no ramo de saneamento, todos os dias da semana. Tais ativida-
des são realizados por 24h, sete dias da semana.

Equipes de operação e manutenção trabalham em regime de reve-
zamento, 24h por dia ou em regime administrativo para que a população 
tenha acesso a elementos essenciais ao combate do COVID-19: energia 
elétrica, água de qualidade e esgotamento sanitário. 

Em razão dessa exposição, muitos funcionários se encontram em 
quarentena, outros já foram hospitalizados, estão em UTIs ou falece-
ram, vítimas do COVID-19. Com forme a pesquisa de “Risco de Contá-
gio por Ocupação no Brasil”, realizada pelo LabFuturo e LABORe, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ). De acordo com a pes-
quisa, os trabalhadores que atuam nessas áreas correm mais de 51% de 
chance de contrair o coronavírus, enquanto executam suas atividades.  

O estudo analisou 2.500 atividades profissionais exercidas no 
país, nas quais os profissionais estão mais vulneráveis a doenças por 
proximidade física e contato com outras pessoas, como por exemplo, 
técnicos de operação de fluídos (distribuição, captação, tratamento de 
água, gases e vapor); técnicos de saneamento e de controle de meio 
ambiente; operadores de estações de captação, tratamento e distribuição 

de água e afluentes; eletricistas de rede área e subterrânea, técnicos de 
manutenção de linha de transmissão.

Por isso, é fundamental que essas trabalhadoras e trabalhadores 
do ramo de energia elétrica e saneamento, que pegam transporte urba-
no e não podem ficar em casa por prestarem serviço essencial, tenham 
acesso de forma prioritária a vacinação para que não haja problemas 
com a continuidade da prestação dos serviços e com a disseminação 
do vírus. 

Pelo exposto, apresentamos o presente projeto de lei e solicita-
mos o apoio dos nobres para aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 25 de MAIO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI N° 290/2021

Dispõe sobre a instituição do Certi-
ficado de Inclusão Social.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Fica instituído o Certificado de Inclusão Social, a ser 
concedido, anualmente, a pessoa física ou jurídica que contribuir para 
a viabilização da autonomia tecnológica nacional, especialmente por 
meio do desenvolvimento de pesquisa ou trabalho experimental no 
campo da medicina preventiva e terapêutica, com a publicação e divul-
gação de seus resultados, ou no da produção de equipamentos especiali-
zados destinados ao portador de deficiência ou de mobilidade reduzida. 

§ 1º O certificado de que trata esta Lei será concedido pelo Go-
vernador do Estado, na presença dos Presidentes do Conselho Estadual 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD) e do Conselho Esta-
dual dos Direitos da Pessoa Idosa (CEDPI)

§ 2º A relação dos agraciados e a data da concessão do Certificado 
que trata esta Lei serão fixadas em decreto.

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

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei visa a instituir o Certifica de Inclusão em nos-
so Estado a ser concedido a pessoa física ou jurídica que adaptar suas 
edificações e treinar seus funcionários, eliminando as barreiras arquite-
tônicas e sociais, a fim de garantir o acesso as pessoas com deficiência 
física e idosas.

A preocupação com as pessoas que apresentam restrições de or-
dem neuropsíquica ou física que causem dificuldade para o exercício 
de ocupação habitual, para a interação social ou para a independência 
econômica perpassa todo o texto da Constituição da República.

No inciso II do art. 23, os cuidados da saúde e assistência públi-
ca, da proteção e da garantia das pessoas portadores de deficiência é 
arrolada como competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e do Municípios. A normalização da proteção e a integração 
social dessas pessoas é, segundo o inciso XIV do art. 24, competência 
concorrente entre os entes federativos.

Especificamente sobre o tema em tela, o inciso II do art. 27 prevê 
a criação de programas de prevenção e atendimento especializado para 
os portadores de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de 
integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o 
treinamento para o trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso 
aos bens e aos serviços coletivos, com a eliminação de preconceitos e 
obstáculos arquitetônicos.

Melhor seria se fossem homenageadas, por meio de certificado, 
as pessoas físicas ou jurídicas que colaborassem para o desenvolvimen-
to dessas pesquisas, no intuito de reconhecer a importância e incentivar 
o esforço pelo aperfeiçoamento ou pela invenção de equipamentos para 
o bem-estar dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida.
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Desse modo, ambos os lados seriam beneficiados, criando uma 

sociedade mais humana e igualitária para todos.
É por ser de grande interesse público, e por entender a relevância 

do exposto, peço o apoio dos pares na apreciação e na aprovação deste 
projeto de lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão” em 25 de maio de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado 
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 019 / 2021

A Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão CONCEDE medalha 
“Manuel Beckman” ao senhor Joaquim 
Ribeiro de Souza Júnior.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel 
Beckman” ao senhor Joaquim Ribeiro de Souza Júnior.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 25 de maio de 2021 - Prof. Marco Aurélio da Silva 
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

JUSTIFICATIVA

Atualmente é Promotor de Justiça e assessor do Procurador-Geral 
de Justiça do Ministério Público do Estado do Maranhão. Professor da 
Escola Superior do Ministério Público. Professor Universitário. Coor-
denador Regional do Centro de Apoio Operacional Criminal do Minis-
tério Público do Maranhão. Coordenador Regional do Centro de Apoio 
Operacional do Ministério Público na área da Pessoa Idosa e da Pessoa 
com Deficiência. Membro do Grupo de Apoio aos Promotores de Justi-
ça do Tribunal do Júri. Coordenador Regional do Grupo de Promotores 
Itinerantes do Ministério Público do Maranhão. Aprovado e nomea-
do para o cargo de Procurador Federal da Advocacia Geral da União 
(2003). Aprovado em Concurso Público para o cargo de Delegado de 
Polícia do Estado do Maranhão (2002). Possui graduação em Direito 
pelo Centro Universitário do Maranhão (2000). Possui pós-graduação 
lato sensu em Direito Constitucional Aplicado (2014) e em Direito 
Penal e Processual Penal (2015) pela Faculdade de Direito Professor 
Damásio de Jesus. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em 
Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal, Direito 
Processual Civil, Sociologia do Direito e Filosofia do Direito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
quimão”. Sala das Comissões da Assembleia Legislativa do Mara-
nhão, São Luís, 25 de maio de 2021 - Prof. Marco Aurélio da Silva 
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

REQUERIMENTO Nº 222 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, rei-
tero a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, sejam sub-
metidos ao regime de tramitação de urgência, para discussão e votação 
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente sessão, os 
Projetos de Lei de minha autoria n.º150/2021, que Inclui, como públi-
co prioritário no Plano Estadual de Vacinação contra a Covid-19, tra-
balhadores que atuam na limpeza urbana e coleta de lixo público, em 
cemitérios e funerárias; 246/2021, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
da verificação do nível da dosagem de vitamina “D” nos exames de ro-
tina realizados nas instituições públicas de saúde do Estado; 247/2021, 

Dispõe sobre a obrigatoriedade da permanência de fisioterapeutas nas 
maternidades e estabelecimentos hospitalares congêneres da rede públi-
ca e privada do Estado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio “Manoel Bequi-
mão”, em 25 de maio de 2021. - Edson Araújo - Deputado Estadual 
- PSB

REQUERIMENTO N° 223 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando 
ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATORES QUE OCASIO-
NARAM OS REAJUSTES DO PREÇO MÉDIO PONDERADO 
AO CONSUMIDOR FINAL (PMPF) PARA OS COMBUSTÍVEIS 
PREVISTOS NO ATO COTEPE N° 17 E ATO COTEPE N°18.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 224 /2021

Senhor Presidente, 

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do Regimento Interno, 
ouvido o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa Legislativa, voto 
de pesar, conforme abaixo, pelo falecimento do Empresário, o Senhor 
DEVALDINO DUARTE DE ALBUQUERQUE, sendo esta iniciativa 
comunicada à família enlutada, residência a Rua João Lisboa, Centro, 
Colinas – MA e a Câmara de Vereadores de Colinas – MA, sito a Praça 
do Mercado Central, s/n, Centro, Colinas – MA, CEP 65690-000.

NOTA DE PESAR

“É com profundo pesar e muita tristeza que recebemos, na manhã 
de 24 de maio de 2021, a notícia do falecimento de um dos mais ilustres 
homens do Município de Colinas. DEVALDINO DUARTE DE ALBU-
QUERQUE, pai dileto, cidadão de estatura incontestável, empresário 
admirável e honrado com sua trajetória social e empreendedora”.

Por isso, somamo-nos nesse momento a todos os familiares e 
amigos de DEVALDINO DUARTE DE ALBUQUERQUE nessa perda 
irreparável e insubstituível para a cidade de Colinas – MA.

Consternado, elevo meu pensamento e rogo que Deus o receba 
nos Céus, de braços abertos”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de 
maio de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 225 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETÁRIA DE 
ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, LÍLIAN GUI-
MARÃES, solicitando que encaminhe documentos que comprovem O 
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO DECRE-
TO N° 30.636/2015 PARA A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO 
TÉCNICA AOS SERVIDORES ABAIXO LISTADOS, CONFOR-
ME CONSTA NO DIÁRIO OFICIAL DO EXECUTIVO DE 06 DE 
MAIO DE 2021. 
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Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 226 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido 
o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência o Projeto 
de Lei nº 287/21 que institui o Feriado de Corpus Christi no estado do 
Maranhão. 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de maio de 2021. - PROFES-
SOR MARCO AURÉLIO -  Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1553 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do 
Maranhão, Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, solicitando-lhe que deter-
mine providências, objetivando a diagnose precoce do câncer de mama 
com obrigatoriedade dos hospitais públicos estaduais, fornecerem exa-
mes em mamógrafos adaptados para mulheres com deficiência e ou-
tras necessidades especiais no âmbito do Estado do Maranhão.  

Desta forma, sabemos o direito à saúde de todas as mulheres, 
inclusive daquelas com deficiência, é obrigação do Poder Público, cons-
titucionalmente estabelecida. No entanto, é de conhecimento geral a 
inadequação dos equipamentos e serviços de saúde para realizar exames 
em mulheres com deficiência, principalmente paraplégicas e tetraplé-
gica, razão pela qual essa parcela da população tem enfrentado sérios 
obstáculos, especialmente no que diz respeito aos exames de prevenção 
do câncer de mama, o que nos motiva a fazer a presente indicação na 
certeza que este Governo sensível e atuante na defesa dos mais vulne-

ráveis e necessitados não medirá esforços para atendimento do nosso 
pleito e correção dessa desigualdade. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 19 de maio de 2021. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1554 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Secretário 
de Saúde do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Lula, solicitando 
a Implantação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU 
para o município de Itapecuru-Mirim. 

A adoção da presente indicação busca beneficiar os itapecuruen-
ses promovendo a segurança e o direito da vida da população que reside 
naquela Região. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE MAIO DE 2021. - WENDELL 
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1555 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito de São Luís, EDUARDO BRAIDE, e ao Secretário munici-
pal Saúde, JOEL NUNES, solicitando que apreciem a possibilidade de 
INCLUIR CONSELHEIROS TUTELARES NO GRUPO PRIO-
RITÁRIO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o Con-
selho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, en-
volvido pela sociedade de direito com a competência de zelar pelo cum-
primento dos direitos da criança e do adolescente. Esses profissionais 
têm constantes atuações no dia a dia para o enfrentamento à violência 
contra crianças e adolescentes e estão na linha de frente do combate ao 
novo vírus. Dessa forma, é primordial que esses profissionais que atuam 
em apoio às famílias em situação de vulnerabilidade sejam inclusos no 
grupo prioritário de vacinação, tendo em vista a essencialidade de suas 
atividades. 

Diante de tais considerações, justifica-se a presente proposição. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 25 de maio de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1556 /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, seja encaminhado 
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expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Doutor 
Flávio Dino, bem como, para o Secretário Estadual de Saúde, o Sr. Car-
los Lula, a presente indicação para inclusão imediata dos funcionários 
dos Correios contra a Covid 19.

Os funcionários dos Correios fazem parte de um grupo que ficou 
paralisado pouco tempo nesta pandemia e com isso o número de mortos 
foi muito acima do especulado, vez que trabalham diariamente com o 
atendimento de pessoas, além disso, faz parte da sua rotina transitar 
constantemente fazendo entregas, aumentando, assim, a chance de se-
rem acometidos da Covid 19.

É importante enxergar na frente. Identificar pontualmente a 
demanda de pessoas e grupos que carecem de uma especial atenção do 
Poder Público. Há várias situações em que se requer um atendimento 
todo especial, como é o caso dos Servidores dos Correios. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 25 de maio 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 1557 /2021

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ma-
ranhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Governo- SEGOV, 
por meio do secretário, Diego Galdino, que seja realizada a construção 
da Praça da Família no Município de Balsas- MA.  

A presente solicitação tem como objetivo iniciar essa obra que 
tem um impacto social muito relevante, pois incentiva a integração, 
transformando a praça da Cohab deste município, em um espaço demo-
crático de interação, lazer, convívio, com ambiente moderno, acessível, 
voltado para todas as idades e segmentos.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 25 DE MAIO DE 2021- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

Ata da Vigésima Segunda Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de maio de dois mil e 
vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segundo Secretário, Senhor Deputado Zito Rolim

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

Marco Aurélio, Ricardo Rios e Rildo Amaral..O Presidente declarou 
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus e 
determinou a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que 
foi aprovada. Não havendo oradores inscritos no Pequeno Expediente 
e esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos trabalhos, o 
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia. Não havendo quórum para 
deliberar, o Presidente passou a palavra, no Tempo dos Partidos, aos 
Deputados Antônio Pereira e Doutor Yglésio, que falaram pelo Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No tempo destinado às Lideranças, 
o Deputado Duarte Júnior falou, pelo Republicano; o Deputado Wellin-
gton do Curso discursou pelo PSDB e o Deputado Rafael Leitoa, pelo 
PDT. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 26 
de maio de 2021.  

Deputado Othelino Neto.
Presidente

Deputada Doutora Cleide Coutinho.
Primeira Secretária

Deputado Zito Rolim
Segundo Secretário

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
PARECER Nº 009/2021
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 243/2020, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre a 
utilização e inserção do símbolo da pessoa com visão monocular nas 
placas de atendimento prioritário e dá outras providências. 

Em suma a propositura de Lei sob exame, estabelece que é obri-
gatória a inserção do símbolo da visão monocular, na forma do Anexo 
desta Lei, em todos os locais públicos e privados do Estado do Mara-
nhão, especialmente nas placas que sinalizam o atendimento prioritário.

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 aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 111/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

            Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “l”, compete à 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre maté-
ria no que diz respeito a assuntos relacionados à defesa da política de 
proteção ao portador de necessidades especiais.

Registra a Justificativa do autor que o presente projeto de lei tem 
por objetivo igualar as pessoas com visão monocular aos demais bene-
ficiários do atendimento prioritário. “Sabe-se que a visão monocular se 
enquadra como deficiência física, o que já foi reafirmando em entendi-
mento do Supremo Tribunal Federal na análise de casos que envolviam 
candidatos com visão monocular se enquadram nos requisitos de pes-
soa com deficiência para inscrição em concurso [...]”.

Alega ainda que a acessibilidade é importante para todas as pes-
soas, independentemente de ter deficiência ou não. E no caso de pes-
soas com cegueira total, baixa visão ou com deficiência monocular, que 
já tem um comprometimento da sua visão no único olho que enxerga, 
mesmo que esse comprometimento não seja considerado ainda de baixa 
visão, necessitará de auxílios que lhe ajudarão a transitar em diversos 
lugares de forma segura. Essa justificativa por si só atende a pertinência 
da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário 
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e 
oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do inte-
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resse público, pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 243/2020.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 243/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior 

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                          ____________________
Deputado Doutor Yglésio                               ____________________
Deputado Zito Rolim                                      ____________________
Deputada Socorro Waquim                             ____________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

PARECER Nº 011/2021
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 663/2019, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a 
proibição de exposição de crianças e adolescentes no âmbito escolar, a 
danças que aludam a sexualização precoce e a inclusão de medidas de 
conscientização, prevenção e combate à erotização infantil, nas escolas 
públicas e privadas do Estado do Maranhão.  

Em suma a propositura de Lei sob exame, estabelece que ficam 
proibidos nas escolas públicas e privadas do Estado Maranhão a realiza-
ção de danças em eventos e manifestações culturais cujas coreografias 
sejam obscenas, pornográficas, ou exponham as crianças e adolescentes 
à erotização precoce, bem como a promoção, ensino e permissão pelas 
autoridades da rede de ensino da prática de danças cujos conteúdos ou 
movimentos sujeitem a criança e ao adolescente à exposição sexual. 
Considerando-se pornográficas ou obscenas coreografias que aludam à 
prática de relação sexual ou de ato libidinoso

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 aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 790/2020). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “g”, do Regimento 
Interno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, sobre matéria no que diz respeito a assuntos relacionados à 
criança e adolescente.

Registra a Justificativa do autor que as escolas sem dúvida al-
guma, têm papel fundamental no combate aos estímulos à erotização 
infantil, e poderão dar início evitando qualquer música, inclusive as 
manifestações culturais, que tenham coreografias que aludam a prática 
de relação sexual ou ato libidinoso e capacitando docentes e equipe 
pedagógica para a implementação das ações de discussão, prevenção 
e orientação, relacionado ao assunto, inclusive envolvendo as famílias. 
Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, 
esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, à sua aprovação 
nos termos do aprovado no âmbito da Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 663/2019.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 663/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior 

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                          ____________________
Deputado Doutor Yglésio                               ____________________
Deputado Zito Rolim                                      ____________________
Deputada Socorro Waquim                             ____________________

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 013 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 319/2020, de 

autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Determina o cadastro 
de empresas na plataforma consumidor.gov.br para viabilizar a media-
ção via internet, pela secretaria nacional do consumidor, dos conflitos 
de consumo notificados eletronicamente, nos termos do art. 34 do de-
creto nº 2.181, de 20 de março de 1997. 

Conforme esclarece a justificativa do autor, a presente propositu-
ra de lei objetiva proteger mais consumidores de nosso Estado e facili-
tar o atendimento de suas reclamações, e tendo em vista que muitas das 
empresas fornecedoras atuantes em nosso Estado são de escala menor 
tanto em faturamento quanto em volume de reclamações, o Projeto de 
Lei ora proposto, reduz os limites mínimos de faturamento, volume de 
reclamações em seus canais de atendimento e ações judiciais consume-
ristas em que sejam polo passivo.

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 aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 113/2021). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, do Regimento In-
terno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Mi-
norias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a relações de consumo 
e medidas de defesa do consumidor, caso em espécie.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve 
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta Co-
missão, visto que as medidas ora propostas objetivam proteger mais 
consumidores de nosso Estado e facilitar o atendimento de suas recla-
mações.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 319/2020. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
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Minorias, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 319/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de maio de 2021.  
                                                        
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior 

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                          ____________________
Deputado Doutor Yglésio                               ____________________
Deputado Zito Rolim                                      ____________________
Deputada Socorro Waquim                             ____________________

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 019 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 130/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a 
vedação de quantitativo mínimo para compra de materiais de cons-
trução e dá outras providências.

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que fica vedado aos 
estabelecimentos comerciais de materiais de construção estipular quan-
tidades mínimas para compra de produto, tais como, pisos e revesti-
mentos. Os preços praticados a granel não poderão ultrapassar o valor 
proporcional do produto comercializado.

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 aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 203/2021). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e” do Regimento Inter-
no, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Mino-
rias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a relações de consumo e 
medidas de defesa do consumidor, caso em espécie.

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei sob exame, 
que o setor de construção civil vem se consolidando como uma área de 
concentração de atividades diversificadas responsáveis por uma im-
portante movimentação na economia do país. Dados do SEBRAE inclu-
sive apontam que essa área de negócios é responsável por cerca 6,2% 
do PIB brasileiro, movimentando mais de cerca de 480 mil negócios 
no país.

Ocorre que se tem observado uma prática bastante corriqueira 
de limitação quantitativa de produtos específicos como pisos e cerâmi-
cas. Com isso, o consumidor é obrigado a adquirir acervo em número 
distinto daquele que, inicialmente, foi planejado e que muitas vezes 
para o qual sequer possui orçamento.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90) assevera no 
seio de seu artigo 39, inciso 1º a proibição dessa prática, enquadran-
do-a inclusive como abusiva.

É sabido que a crise financeira vivenciada pelo país afeta 
os cidadãos em diferentes níveis e forças. Dados divulgados pelo 
Imparcial coletados pela Agência Brasil apontam que as vendas 
de materiais de construção sofreram queda de 8,9% em janeiro de 
2017.

 Com isso, o valor dos produtos sofreu alta que afetou direta-
mente o consumidor que precisa fazer uso deste comércio. Desta feita, 
sobretudo as classes mais vulneráveis encontram em compras fracio-
nadas uma solução viável e cabível em seu limitado orçamento, essa 
justificativa, por si só, atende à pertinência da matéria. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa 
parlamentar, esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, 
à sua aprovação nos termos do aprovado no âmbito da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 130/2021. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 130/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de maio de 2021.  
                                                        
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior 

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                          ____________________
Deputado Doutor Yglésio                               ____________________
Deputado Zito Rolim                                      ____________________
Deputada Socorro Waquim                             ____________________

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
PARECER Nº 021/2021
RELATÓRIO:
  Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 664/2019, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que visa tornar obri-
gatória a afixação da relação dos direitos da criança e do adolescente 
hospitalizados, e dos seus pais e acompanhantes, em estabelecimentos 
hospitalares particulares, no âmbito do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que os estabelecimentos 
hospitalares particulares, que ofereçam atendimento pediátrico, ficam 
obrigados a afixar, em local visível e de fácil acesso aos usuários, rela-
ção atualizada dos direitos da criança e do adolescente hospitalizados, 
de seus pais e acompanhantes, previstos em normas federais, estaduais 
e municipais, bem como endereço e contatos do conselho tutelar da 
respectiva circunscrição.

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 aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 087/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “g”, compete à Comis-
são de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no 
que diz respeito a assuntos relacionados à criança e ao adolescente.

Na Justificativa, esclarece o autor da propositura de Lei, que 
os direitos da criança e do adolescente hospitalizados, bem como de 
seus pais, estão previstos não apenas no ECA, como em outras normas, 
como a Resolução nº 41, de 13 de outubro de 1995, do Conselho Na-
cional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Porém, para realmente 
serem efetivados, é preciso que estejam estampados em locais visíveis 
e acessíveis. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário 
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e 
oportuno por ser praticado no momento adequado à satisfação do inte-
resse público, pelo que opino pela aprovação do Projeto de Lei.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 664/2019.
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É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 664/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior 

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                          ____________________
Deputado Doutor Yglésio                               ____________________
Deputado Zito Rolim                                      ____________________
Deputada Socorro Waquim                             ____________________

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

P A R E C E R Nº 022/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 259/2020, de 

autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que institui a Política de 
Acolhimento em Família Acolhedora de Crianças e Adolescentes Afas-
tados do Convívio Familiar por Decisão Judicial.

Registra a justificativa do autor que o Projeto de Lei em epígra-
fe, que a função social da família acolhedora é receber a criança ou o 
adolescente, sob medida de proteção judicial atendendo-a (o) em suas 
necessidades básicas temporariamente, com a finalidade da futura rein-
tegração familiar. 

Ademais, estudos indicam que estímulos como abraço, colo, mão 
segurada e palavras de carinho, estímulo à autoestima e à segurança nas 
ações têm a capacidade de trabalhar positivamente o cérebro de uma 
criança. A criança e/ou adolescente que recebe poucos estímulos, tem 
dificuldade de desenvolver a percepção de afeto e com o tempo, pode 
não reagir bem ao convívio social. Diversas são as evidências em favor 
do acolhimento família e por isso deve ser prioridade como política 
pública. Essa justificativa, por si só, atende a pertinência da matéria.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania, que concluiu por sua inconstitucionalidade formal 
(Parecer nº 814/2020), tendo o autor recorrido através do Requerimento 
nº 008/2021, vem agora o Projeto de Lei a esta Comissão para que seja 
emitido o parecer quanto ao mérito, nos termos do art 30, inciso VIII, 
alínea “h”, do Regimento Interno.

Com efeito, a iniciativa tratada na presente propositura de Lei é 
de grande relevância, visto que propõe dar abrigo provisório à crianças 
e adolescentes afastados do convívio com a família de origem como 
medida protetiva, por determinação judicial.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato discri-
cionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento ade-
quado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela aprovação 
do Projeto de Lei sob exame.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 259/2020. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 

e das Minorias votam, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
259/2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 26 de maio de 2021.

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior 

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                      ____________________
Deputado Doutor Yglésio                               ____________________
Deputado Zito Rolim                                      ____________________
Deputada Socorro Waquim                             ____________________

     
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
PARECER Nº 024/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 164/2020, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Dispõe sobre 
punição administrativa para atos de racismo e LGBTIFOBIA pra-
ticados nos estádios de futebol do Estado do Maranhão.

A propositura de Lei em seus termos, prevê que os clubes de fu-
tebol do Estado do Maranhão serão punidos administrativamente por 
ação ou omissão, por atos de racismo, LGBTIfobia, injúria racial e injú-
ria LGBTIfóbica cometidos por seus torcedores ou membros no âmbito 
dos estádios de futebol do Estado do Maranhão, sem prejuízo da ação 
penal cabível contra o ofensor.

Registra a justificativa do autor, que, a medida ora proposta, dis-
põe sobre punição administrativa para atos de racismo e LGBTIfobia 
praticados nos estádios de futebol do Estado do Maranhão. Sabe-se 
que os jogos de futebol no Brasil, em geral, são espaços de socialização 
que propiciam a discriminação, sendo bastante comum que episódios 
de racismo e discriminação contra homossexuais, lésbicas, transexuais 
e intersexuais, por meio de gritos e cânticos.

No Brasil, sobre o enfrentamento às discriminações LGBTIfóbi-
cas temos a atuação do Supremo Tribunal Federal – STF na ADO 26 
e no MI 4733, que, por meio de interpretação analógica e extensiva, 
equipararam as ofensas, injúrias e discriminações relacionadas à se-
xualidade e gênero ao crime de racismo. É por haver essa equipara-
ção que o art. 1º, § 3º, desta proposição estabelece que os membros 
dos clubes de futebol que praticarem racismo, LGBTIfobia e injúria 
LGBTIfóbica deverão ser punidos nos termos do art. 243-G do Código 
Brasileiro de Justiça Desportiva, que assim dispõe:

Código Brasileiro de Justiça Desportiva Art. 243-G - Praticar 
ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a precon-
ceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de 
pessoa idosa ou portadora de deficiência: PENA: suspensão de cinco a 
dez partidas, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, mé-
dico ou membro da comissão técnica, e suspensão pelo prazo de cento 
e vinte a trezentos e sessenta dias, se praticada por qualquer outra 
pessoa natural submetida a este Código, além de multa, de R$ 100,00 
(cem reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Já são diversas as punições no Brasil por atos de racismo nos 
estádios de futebol, podendo ser citada a punição do Esporte Clube Ju-
ventude, o primeiro clube brasileiro punido por racismo, pelas ofensas 
racistas proferidas pela torcida ao jogador Tinga, do Internacional, 
dentre muitas outras catalogadas pelo Observatório da Discriminação 
Racional no Futebol, mas as ofensas LGBTIfóbicas continuam impu-
nes, mesmo havendo a equiparação entre racismo e homofobia.

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 aprova-
ção da matéria, na forma do texto original, nos termos do inciso X, 
do artigo 52, do Regimento Interno desta Casa Legislativa (Parecer                                   
nº 137/2021). Posteriormente, a proposição de Lei veio a esta Comissão 
Técnica Permanente para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, compe-
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te à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre 
matéria no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, direi-
tos individuais e coletivos, bem como defesa dos direitos sociais. 

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário 
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e 
oportuno por ser praticado no momento adequado, pelo que opino pela 
aprovação do Projeto de Lei.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 164/2020.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 164/2020, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 26 de maio de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior 

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                          ____________________
Deputado Doutor Yglésio                               ____________________
Deputado Zito Rolim                                      ____________________
Deputada Socorro Waquim                             ____________________

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 029/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

591/2019, de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que dispõe 
sobre a política pública “REEDUCANDO O AGRESSOR” em ca-
sos de violência doméstica e familiar, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências.

O projeto de lei em epígrafe, estabelece diretrizes para instituir, 
no âmbito do Estado do Maranhão, a política “REEDUCANDO O 
AGRESSOR”, objetivando a redução e prevenção da reincidência em 
casos de violência doméstica e familiar.  

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 aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 552/2020). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “m” do Regimento 
Interno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, opinar sobre matéria, no que diz respeito aos direitos da mu-
lher e da família, caso em espécie.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva a redução 
e prevenção da reincidência em casos de violência doméstica e familiar, 
na medida em que propõem reeducar o agressor que por ação ou omis-
são causa sofrimento ou violência física às mulheres.

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa 
parlamentar, esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, 
à sua aprovação nos termos do aprovado no âmbito da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

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

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 591/2019. 
É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 591/2019, nos 
termos do voto da Relatora.

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

em  26 de maio de 2021.  
                                                        
Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior 

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Zé Inácio                                          ____________________
Deputado Doutor Yglésio                               ____________________
Deputado Zito Rolim                                      ____________________
Deputada Socorro Waquim                             ____________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 454 /2021
RELATÓRIO: 
O Prefeito do Município de Paulino Neves, o Senhor Raimundo 

de Oliveira Filho, através do Ofício nº 085/2021, datado de 18 de maio 
de 2021, solicita o reconhecimento, por esta Casa Legislativa, de esta-
do de calamidade pública no Município de Paulino Neves, neste Esta-
do, em razão do agravamento da crise de saúde pública decorrente da 
Pandemia de Doença Infecciosa viral respiratória, causada pelo Novo 
Coronavírus (COVID-19) em complementação às ações definidas no 
Decreto Municipal nº 017, de 29 de março de 2021 e Decretos antece-
dentes, e ainda, suas repercussões nas finanças públicas municipais, e 
para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 
2000, e dá outras providências.

A decretação do estado de calamidade pública se dará quando 
caracterizado o desastre e for necessário estabelecer uma situação jurí-
dica especial, que permita o atendimento às necessidades temporárias 
de excepcional interesse público, voltadas à resposta aos desastres, à 
reabilitação do cenário e à reconstrução das áreas atingidas, a teor do 
que dispõe Instrução Normativa, do Ministério da Integração Nacional.

Com efeito, é bem verdade que os entes federativos – sendo enti-
dades autônomas - possuem certa liberdade legislativa para se organizar 
e editar normas de validade local, porém, adstritas aos limites da dele-
gação feita pelo Poder Constituinte Originário, a fim de que não fique 
descaracterizado o pacto federativo.

Nesse sentido “os Estados-membros se auto-organizam por meio 
do exercício de seu poder constituinte derivado-decorrente, consubs-
tanciando-se na edição das respectivas Constituições Estaduais e, pos-
teriormente, através de sua própria legislação (CF/88, art.25, caput), 
sempre, porém, respeitando-se os princípios constitucionais sensíveis, 
princípios federais extensíveis e princípios constitucionais estabeleci-
dos”.

Destarte, em razão da dinâmica da vida e da imprevisibilidade 
de definir toda a gama de circunstâncias que pudessem ser enfrentadas 
pelo Poder Público e, mercê da sensibilidade do Legislador Constituin-
te, ficou impregnado no Texto a possibilidade de que, em circunstâncias 
anômalas, excepcionais e que importassem grandes dificuldades, con-
trárias à ordem natural das coisas, pudesse ser reconhecido pelo Poder 
Público determinadas situações de gravidade e perturbação, que de-
mandassem grande comprometimento e aporte financeiro, autorizando 
o comportamento excepcional da própria Administração.

Desse modo, instalada a crise provocada pela realidade adversa 
ao Poder Público competiria adotar medidas – drásticas e sob certa dor 
– à sua superação, a exemplo da decretação do estado de calamidade, 
necessário e imprescindível a salvaguardar a vida das pessoas, medida 
já adotada pelo Município de Paulino Neves, através do Decreto Muni-
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cipal nº 17, de 29 de março de 2021.

Do exame da matéria, no âmbito desta comissão técnica, veri-
fica-se que a medida ora proposta é pertinente, para a decretação do 
estado de calamidade pública e para a solicitação de reconhecimento, 
não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram 
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional.  

VOTO DO RELATOR
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do pedido de reco-

nhecimento do estado de calamidade pública do Município de Paulino 
Neves, na forma seguinte:

   Projeto de Decreto Legislativo nº 049/2021 

Aprova o pedido de reconhecimento 
do estado de calamidade pública no Mu-
nicípio de Paulino Neves.

Art. 1º - Fica reconhecido, pela Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o estado de calamidade pública, declarado pela Che-
fe do Poder Executivo do Município de Bacuri, em todo território do 
Município, para fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral) e as suas repercussões nas 
finanças públicas, nos termos do Decreto Municipal nº 17, de 29 de 
março de 2021, que declara o estado de calamidade pública no Municí-
pio de Paulino Neves.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 
publicação.    

          
É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam, pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo nº 
049/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de maio de 2021.    
                                                                                               
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares
                                                  
Vota a favor                                                     Vota contra
Deputado Rafael Leitoa                                   ___________________________
Deputado Duarte Junior                                   ___________________________
Deputado Wendell Lages                                 ___________________________
________________________                                

Ofício Nº 42/2021 GAB                            
 Nova Olinda Do Maranhão - MA, 20 de maio de 2021.

Ilustríssimo Senhor
Othelino Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-

nhão
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO – MA

Senhor Presidente, 

Dando cumprimento às cumprimento às disposições legais, te-
mos a satisfação de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação 
dessa Egrégia Casa o Decreto n° 17, de 30 de abril de 2021, que decreta 
situação de Calamidade Pública em virtude do número de casos confir-

mados de contaminação e mortes pelo Coronavírus (COVID-19) nos 
últimos 30 dias no Município de Nova Olinda do Maranhão.

Na oportunidade reiteramos a Vossa Excelência e seus ilustres 
pares, os protestos de nossa elevada estima e consideração. 

Atenciosamente e certo de vossa compreensão,

Iracy Mendonça Weba 
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO N.º 17, de 30 de abril de 2021.

Decreta situação de Calamidade 
Pública em virtude do número de casos 
confirmados de contaminação e mortes 
pelo Coronavírus (COVID-19) nos últi-
mos 30 dias no Município e no Estado 
do Maranhão, e dispõe sobre a adoção 
de medidas restritivas para o período 
de 30 de abril a 10 de maio de 2021, 
seguindo diretrizes estaduais pelo de-
creto nº 36.643 de 31 de março de 2021 
e seguintes, para fins de prevenção da 
transmissão da COVID-19 e dá outras 
providências.

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARA-
NHÃO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 4.º, 
7.º, 11, 13 e 100, inciso VII, todos da Lei Orgânica do Município e pelo 
artigo 8.º, VI, da lei n.º 12.608/12, e

CONSIDERANDO o retorno dos avanços da pandemia do 
COVID-19 (CORONAVÍRUS) e os recentes protocolos emitidos pela 
Organização Mundial de Saúde – OMS, pelo Ministério de Saúde do 
Brasil, pela Secretaria Estadual de Saúde do Maranhão e respectivos 
Centros de Emergências de Crises em Saúde Pública, e a permanên-
cia do Estado de Emergência em razão da pandemia global do novo 
Coronavírus (COVID-19), bem como, da aplicação de medidas para a 
contenção dos seus efeitos no âmbito municipal;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, onde nos 
panoramas do Estado do Maranhão e do Brasil estão sendo registrados 
os índices mais altos de óbitos diários;

CONSIDERANDO as determinações do Decreto n° 36.643 de 
31 de março de 2021 e seguintes, editados pelo Governo do Estado do 
Maranhão, que estabeleceram medidas mais rigorosas ao combate da 
disseminação da pandemia COVID-19;

CONSIDERANDO ainda as orientações oriundas da FAMEM 
por meio da Recomendação n° 004/2021/FAMEM/COVID-19, diante 
do agravamento da pandemia e do colapso na rede de atendimento pú-
blico e privado;

CONSIDERANDO ser objetivo da Prefeitura Municipal de 
Nova Olinda do Maranhão – Estado do Maranhão, que a crise sanitária 
seja superada o mais rápido possível;

CONSIDERANDO que todos os relatórios apontam o êxito dos 
decretos restritivos do mês de março/21, uma vez que em Nova Olinda 
do Maranhão se diminuíram os números de casos, internados e óbitos, 
contudo ainda há necessidade de manutenção de medidas rígidas, obri-
gando-nos a adaptação de novos hábitos diante desta realidade. 

DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada Situação de Calamidade em Saúde Pú-

blica no Município de Nova Olinda do Maranhão - MA, pelo período 
de 180 (cento e oitenta) dias, a partir desta data, em razão da pandemia 
de doença infecciosa viral respiratória, causada pelo novo Coronaví-
rus (COVID-19) – classificação e codificação brasileira de desastre 
1.5.1.1.0. 

Art. 2º - Para o enfrentamento da Situação de Calamidade ora 
declarada, nos termos do art. 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 
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1993, e obedecendo as disposições da Lei Federal n.º 13.979, de 2020, 
fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens e serviços 
destinados ao enfrentamento da situação de emergência.

Art. 3º - Os atendimentos presenciais nos órgãos da administra-
ção pública municipal ficam suspensos até o dia 10 de maio de 2021 
(segunda-feira), ficando apenas em expediente interno. 

I - Excetuam-se da suspensão tais setores:
a) Hospital municipal, SESP, Postos de saúde;
b) Limpeza pública;
c) Vigias dos prédios públicos;
d) Guarda municipal;
e) Vigilância sanitária e Vigilância epidemiológica;
f) Agentes Comunitários de Saúde.
Parágrafo Único. Os setores acima enumerados, não alcançados 

pela suspensão das atividades, poderão adotar sistema de rodízio, para 
que, dentro do quantitativo de seu quadro, seus servidores não deixem 
de exercer suas funções, ficando a cargo dos secretários municipais a 
organização. 

Art. 4º – A Secretaria de Fazenda continuará recebendo paga-
mentos de títulos, contudo para tal deverá haver o agendamento pelo 
número (098) 98467-1762.

Art. 5° - Da data da publicação deste decreto até o dia 10 de maio 
de 2021, fica determinado que o horário de funcionamento das ativida-
des comerciais em geral será das seguintes formas:

I – De segunda-feira a sábado será das 06:00 horas às 21:00 ho-
ras, podendo prolongar até às 23:00 horas exclusivamente para os 
serviços de entrega (Delivery);

II – Aos domingos será das 06:00 as 11:00 horas para os seguin-
tes ramos do comércio: Panificadoras/Padarias, Peixarias e Frutarias/
Sacolões, observando que a partir das 11:00 horas ficará permitido até 
as 21:00 horas a venda por intermédio de sistema de entrega (delivery).

Art. 6º - Excetuam-se do disposto no artigo anterior as atividades 
de farmácias, postos de combustíveis, serviços funerários, oficinas 
mecânicas de moto ou carro, borracharias e restaurantes às mar-
gens da BR 316.

Art. 7º - A partir da data da publicação deste decreto ficam auto-
rizados os treinos que são supervisionados e organizados junto ao setor 
de desportes do munícipio, conforme cronograma 2021 – Secretaria 
Municipal de Esporte e Juventude, que dispõe locais horários e parti-
cipantes.

Art. 8º - Da data da publicação deste decreto até o dia 10 de maio 
de 2021, estão terminantemente suspensas as realizações de eventos, 
shows e similares, seja em espaço público ou privado, uma vez que os 
mesmos já não obteriam autorização da Polícia Civil.

Art. 9º - Da data da publicação deste decreto até o dia 10 de maio 
de 2021 as autoridades eclesiásticas devem restringir suas atividades a 
uma missa, culto ou cerimônia religiosa por dia, devendo permitir ape-
nas o acesso de 30% (trinta por cento) de suas capacidades dos templos 
ou congêneres, observando, logicamente, as regras sanitárias de uso de 
máscara e distanciamento de 1,5 metro e não podendo exceder o horário 
das 21:00 horas.

Art. 10° - Do dia 30 de abril a 10 de maio de 2021 ficará permiti-
da a comercialização para consumo no local nos restaurantes, pizzarias, 
conveniências e lanchonetes, respeitando exigências sanitárias como 
distanciamento de, no mínimo, 2 (dois) metros entre as mesas, disponi-
bilização de álcool em gel 70 e/ou lavatório e obrigação primordial que 
seus funcionários usem máscara. 

I – Os estabelecimentos devem adotar esta reabertura gradual 
como exceção, devendo manter como regra trabalhar em sistema de 
retirada no local (take away) ou entrega (delivery).

II – Os horários para estes estabelecimentos será das 06:00 às 
23:00 horas

Art. 11º - Os bares e similares poderão comercializar seus res-
pectivos produtos por intermédio de serviço de entrega (delivery), re-
tirada no próprio estabelecimento (drive thru e take way) ou consumo 
no local, contudo obedecendo os protocolos sanitários específicos para 
tal setor, tais como: a) distanciamento de 2 metros entre as mesas; b) 

disponibilização de álcool em gel; c) disponibilização de lavatório com 
água corrente e sabão; d) funcionários utilizando máscaras.

§1º - Os horários de funcionamento dos bares e estabelecimentos 
similares serão permitidos na SEDE do município de Nova Olinda do 
Maranhão, até as 23:00 horas.

§2º - Os horários de funcionamento dos bares e estabelecimentos 
similares serão permitidos na ZONA RURAL do município de Nova 
Olinda do Maranhão até as 21:00 horas.

Art. 12º - Fica proibida a utilização de sons automotivos e/ou 
apresentações artísticas nos bares e estabelecimentos similares.

Parágrafo Único. Os descumprimentos das exigências sani-
tárias e dos horários estipulados acarretaram a imputação de sanções 
administrativas a partir de lavratura de auto de infração e tendo como 
consequência a interdição cautelar do estabelecimento por prazo inde-
terminado.

Art. 13º - Da data da publicação deste decreto até o dia 10 de 
maio de 2021 fica vedado o acesso a orla do município de Nova Olinda 
do Maranhão às margens de rios e afluentes para fins recreativos, no 
intuito de evitar aglomeração de pessoas.

Parágrafo Único. Excetuando aos que tem acesso para atividade 
de pesca.

Art. 14º - As academias de ginástica deverão continuar desen-
volvendo suas atividades com apenas 40% (quarenta por cento) de sua 
capacidade, devendo repassar a vigilância sanitária o número de alunos 
inscritos e dispor na entrada do estabelecimento o número máximo de 
alunos a frequentar, fazendo assim o controle do fluxo.

Art. 15º – A casa lotérica, bancos e correspondentes bancários 
devem instruir seus clientes/usuários sobre as medidas sanitárias dispo-
nibilizando álcool em gel ou lavatório, demarcar o piso para garantir o 
distanciamento entre as pessoas, limitar o fluxo a um número exato de 
pessoas no interior, utilizar-se de distribuição de senhas, quando possí-
vel, os mesmos serão inspecionados pela vigilância sanitária municipal.

Art. 16º – A rede de ensino público municipal adotará regime de 
plantão pedagógico duas vezes por semana com atendimento individua-
lizado para esclarecimento de dúvidas e entrega de atividades, obede-
cendo todos os padrões de higiene por parte do estabelecimento e uso 
de máscara pelo educando, onde o agendamento ficará a critério do(a) 
professor(a) plantonista tanto na sede quanto na zona rural.

Parágrafo Único. Estão permitidas as atividades de instituições 
de ensino de reforço escolar, contudo devendo as mesmas obedecerem 
as exigências sanitárias de distanciamento, ambientes arejados e limpos 
periodicamente, disponibilização de álcool 70% ou lavatório e divisão 
de alunos por turnos, para fins de evitar aglomeração.

Art. 17º - Fica proibida a entrada e a atividade de comércio am-
bulante, de qualquer natureza, nas vias e logradouros públicos da sede 
do Município de Nova Olinda do Maranhão, da data da publicação des-
te decreto até o dia 10 de maio de 2021 (segunda-feira). 

Art. 18º - Da data da publicação deste decreto até o dia 10 de 
maio de 2021 (segunda-feira), ficam suspensos os prazos processuais 
em geral e o acesso aos autos físicos dos processos administrativos dis-
ciplinares ou sanitários, com tramitação no âmbito do Poder Executivo.

Art. 19º - É obrigatório, em todo o Município de Nova Olinda 
do Maranhão, o uso de máscaras de proteção, descartáveis, caseiras ou 
reutilizáveis, como medida não farmacológica destinada a contribuir 
para a contenção e prevenção da COVID-19, infeção humana causada 
pelo novo Coronavírus. 

§1º As máscaras de proteção devem ser utilizadas em locais pú-
blicos e em locais de uso coletivo, ainda que privados. 

§2º O uso de máscara em ambiente domiciliar poderá ocorrer 
conforme recomendação médica. 

§3º Os estabelecimentos públicos e privados deverão incentivar 
seus servidores, funcionários, colaboradores e clientes a utilizarem 
máscaras de proteção. 

Art. 20º - Havendo descumprimento das medidas estabelecidas 
neste Decreto, as autoridades competentes devem apurar a prática das 
infrações administrativas previstas, conforme o caso, nos incisos VII, 
VIII, X, XXIX e XXXI do art. 10 da Lei Federal n° 6.437, de 20 de 
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agosto de 1977, bem como do ilícito previsto no art. 268 do Código 
Penal. 

§ 1° Sem prejuízo da sanção penal legalmente prevista, o des-
cumprimento das regras dispostas neste Decreto enseja a aplicação das 
sanções administrativas abaixo especificadas previstas na Lei Federal 
n° 6.437, de 20 de agosto de 1977: 

I- Advertência; 
II- Multa, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$10.000,00 

(dez mil reais), considerada a gravidade da infração e a capacidade eco-
nômica do infrator, nos termos do art. 2°, §§ l°a 3°, da Lei Federal 
n°6.437, de 20 de agosto de 1977; 

III- Interdição cautelar do estabelecimento. 
§2° As sanções administrativas previstas no parágrafo anterior 

serão aplicadas pelo Secretário Municipal de Saúde, ou por quem este 
delegar competência, na forma do art. 14 da Lei Federal n° 6.437, de 20 
de agosto de 1977.

Art. 21º - A Fiscalização das disposições deste Decreto será de 
responsabilidade da Vigilância Sanitária Municipal, Guarda Municipal, 
Polícia Militar e Polícia Civil. 

Art. 22º - Caso não haja melhoras significativas nas estatísticas 
do combate a disseminação da Pandemia, tanto na queda do número 
de casos quanto na queda do número de óbitos, este decreto poderá ser 
prorrogado por igual período.

Art. 23º – Este Decreto entra em vigor em 30 de abril de 2021 
(sexta-feira), prorrogando assim alguns efeitos do decreto 14/2021, 
mantendo-se inalteradas todas as demais disposições contidas nos 
Decretos Municipais em vigor, revogadas apenas as disposições em 
contrário.

Registre-se. Publique-se e Cumpra-se.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA 

DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, EM 30 DE ABRIL DE 
2021.

Iracy Mendonça Weba
Prefeita Municipal

OFÍCIO Nº 063/2021 – GAB.  
                                     

Excelentíssimo Sr.,
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão 
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio 

do Rangedor – Calhau
São Luis - Maranhão - CEP: 65071-750

ASSUNTO: Decreto de Calamidade para reconhecimento.

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
Honrada em cumprimentá-lo, comunico, e encaminho a Vossa 

Excelência, o Decreto n. 26, de 17 de maio de 2021, que “DISPÕE 
SOBRE A DECLARAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚ-
BLICA EM VIRTUDE DO CONTÁGIO PELO NOVO CORONA-
VÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA-MA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, para que seja devidamente reconheci-
do por essa casa legislativa, nos termos do artigo 65 da Lei Comple-
mentar Federal nº 101 de 04 de maio de 2000.

Ao ensejo, expressamos os votos de elevada estima e distinta 
consideração.

Atenciosamente,

De Sambaíba para São Luis, 25 de maio de 2021.

MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DANTAS  
Prefeita Municipal

DECRETO N° 026, DE 17 DE MAIO DE 2021. 

DISPÕE SOBRE A DECLA-
RAÇÃO DO ESTADO DE CALAMI-
DADE PÚBLICA EM VIRTUDE DO 
CONTÁGIO PELO NOVO CORONA-
VÍRUS (COVID-19), NO MUNICÍPIO 
DE SAMBAÍBA-MA, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE SAMBAIBA/MA, MARIA 
DE FÁTIMA RIBEIRO DANTAS, no uso de suas atribuições por Lei 
Orgânica Municipal, e

CONSIDERANDO o dever-poder previsto no art. 58, inciso 
XVIII, da Lei Orgânica do Município para Decretar calamidade pú-
blica;

CONSIDERANDO a competência fixada no art. 12, inciso I, ‘b’ 
e art. 147, inciso I e parágrafo único, da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n.°188, de 3 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saú-
de Pública de Importância Nacional, em decorrência da proliferação de 
casos de infecção humana pelo novo Coronavírus, ensejando a adoção 
integrada de medidas de contenção de sua disseminação;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pande-
mia de COVID-19;

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever dos 
entes federativos, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e acessos 
universais e igualitários às ações e serviços para sua proteção e recupe-
ração, na forma do artigo 196 da Constituição da República de 1988;

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 23 
estabelece como competência comum da União, Estados e Municípios 
cuidar da saúde (inciso II), competindo aos mesmos entes legislar con-
correntemente sobre a defesa da saúde (art. 24, inciso XII);

CONSIDERANDO que a Constituição Federal em seu artigo 
30, inciso II, confere aos Municípios à competência suplementar a le-
gislação federal e estadual no que couber;

CONSIDERANDO a situação excepcional em que estamos vi-
vendo, a exigir das autoridades públicas ações mais restritivas no senti-
do de barrar o avanço da disseminação da doença, preservando a saúde 
da população; 

CONSIDERANDO que, para conter esse crescimento, é de 
suma importância a diminuição, ao máximo, da circulação de pessoas 
no território do município;

CONSIDERANDO ser a vida do cidadão o direito fundamental 
de maior expressão constitucional, sendo obrigação do Poder Público, 
em situações excepcionais, agir com seu poder de polícia para a prote-
ção desse importante direito, adotando todas as ações necessárias, por 
mais que, para tanto, restrições a outros direitos se imponham;

CONSIDERANDO o DECRETO MUNICIPAL Nº 006, DE 08 
DE JANEIRO DE 2021, que “dispõe sobre situação de emergência na 
falta de medicamentos e combustível, no âmbito do município de Sam-
baíba-MA e dá outras providências”;

CONSIDERANDO que por meio do Decreto nº 35.672, de 19 de 
março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado 
do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação pela 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o qual foi 
reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legisla-
tivo nº 498, de 24 de março de 2020, e reiterado pelo Decreto nº 35.742, 
de 17 de abril de 2020, pelo Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, 
pelo Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, e pelo Decreto nº 
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36.264, de 14 de outubro de 2020; 

CONSIDERANDO que a última declaração de estado de cala-
midade pública no Estado do Maranhão se deu por meio do Decreto nº 
35.597, de 17 de março de 2021, com vigência de 180 (cento e oitenta) 
dias, prorrogáveis mediante novos Decretos; 

CONSIDERANDO que os dados técnicos revelam que o atual 
momento da pandemia demonstra o ritmo acelerado das infecções e 
óbitos decorrente da COVID-19, exigindo que o Poder Público Mu-
nicipal adote medidas urgentes para prevenção, controle e contenção 
de riscos, danos e agravos à saúde pública, a fim de evitar uma maior 
disseminação da doença no Município; 

CONSIDERANDO que o enfrentamento da referida crise im-
põe o aumento de gastos públicos e o estabelecimento de medidas de 
enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia 
de Coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a necessidade de reprogramação financeira 
para ajustar as contas municipais objetivando manter a prestação dos 
serviços públicos e de adotar medidas no âmbito municipal para o ade-
quado enfrentamento da grave situação de saúde pública, levando em 
consideração as necessidades locais;

CONSIDERANDO as disposições do artigo 65 da Lei Com-
plementar Federal n° 101, de 4 de maio de 2000, em conjunto com o 
disposto no art. 24, IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de 
Licitações), que estabelece as regras de dispensa de licitação nos casos 
de emergência ou calamidade pública;

CONSIDERANDO que, em razão do poder de polícia, a Admi-
nistração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberda-
des individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas 
a ajustá-los proporcionalmente aos interesses coletivos e ao bem-estar 
social da comunidade em risco, com vistas ao resguardo do direito à 
saúde, prevenção e a redução do risco de proliferação doenças e de 
outros agravos;

CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da 
Administração Pública com a preservação da saúde e bem estar de toda 
população de Sambaíba-MA;

CONSIDERANDO que uma gestão humanizada deve adotar 
todas as providências necessárias para fins de conter a propagação da 
COVID-19.

DECRETA:
Art. 1º Fica declarado estado de calamidade pública, em todo o 

território do Município de Sambaíba – MA, pelo prazo de 180 dias, fin-
dando- se 16 de novembro de 2021, para fins de prevenção e enfrenta-
mento ao COVID-19 (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), 
infecção causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º As medidas sanitárias destinadas à contenção COVID-19 
e enfrentamento do estado de calamidade pública a que se destina este 
Decreto constarão de normas específicas municipais, bem como as de-
mais meditas estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde - OMS, 
pelo Ministério da Saúde - MS e pela Secretaria Estadual da Saúde - 
SES.

Art. 3º Os órgãos e as entidades da administração pública mu-
nicipal direta e indireta, deverão adotar, para fins de prevenção da CO-
VID-19, as medidas determinadas na legislação local e nos protocolos 
sanitários vigentes.

Art. 4º As autoridades públicas, os servidores e os cidadãos de-
verão intensificar a adoção de medidas e as providências necessárias 
para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela CO-
VID-19. 

Art. 5º O Poder Executivo Municipal solicitará, por meio de 
mensagem devidamente enviada à Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, a necessária homologação do presente Decreto, conforme 
disposto no artigo 65, da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Art. 6º  Ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição 
de bens e serviços, inclusive de engenharia, e insumos destinados ao 

enfrentamento da calamidade pública decorrente do Coronavírus (SAR-
S-CoV-2), conforme declarado no art. 1° deste Decreto, no âmbito do 
Município de Sambaíba, observadas as exigências do art. 24, inc. IV, 
da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 7º Ficará a cargo do Secretário Municipal de Adminis-
tração e Finanças providenciar o contingenciamento do orçamento 
para que os esforços financeiros/ orçamentários sejam redireciona-
dos para a prevenção e o combate da COVID-19. 

Art. 8º Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as 
suspensões dispostas no art. 65 da Lei 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 9º. Este Decreto vigerá pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias, podendo referido prazo ser prorrogado em caso de necessidade ou 
de agravamento da pandemia.

Parágrafo único. O estado de calamidade pública constante do 
presente decreto será considerado extinto antes do termo final previsto 
no caput deste artigo, na hipótese em que a pandemia do Coronavírus 
(COVID-19) seja declarada extinta pela Organização Mundial de Saú-
de, e sendo esta a mesma a realidade do Município de Sambaíba.

Art. 10º O presente Decreto entra em vigor na data de sua pu-
blicação. 

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.
 

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SAMBAIBA, ES-
TADO DO MARANHÃO, EM 17 DE MAIO DE 2021. 

MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DANTAS  
Prefeita Municipal


