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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
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Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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Deputado Roberto Costa
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Deputado Fábio Macêdo
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Deputado Zito Rolim
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Deputado Antonio Pereira
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Deputada Socorro Waquim
Deputado Fábio Macêdo
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Deputado Luiz Henrique Lula
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Deputado Roberto Costa
Deputado Ariston

Suplentes
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Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Edson Araujo
Deputado Fábio Braga
Deputada Socorro Waquim
Deputado Hélio Soares

Suplentes
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Zito Rolim
Deputado Ciro Neto
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Antonio Pereira
Deputado Fábio Braga
Deputada Betel Gomes
Deputado Ariston

Suplentes
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edson Araujo
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Zito Rolim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Fábio Braga
Deputado Wendell Lages
Deputado Leonardo Sá

Suplentes
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Mical Damasceno
Deputada Daniella Tema
Deputado Neto Evangelista
Deputada Drª Helena Duailibe
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Adelmo Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Drª Thaiza Hortegal
Deputada Socorro Waquim
Deputado Ariston

Suplentes
Deputado Luiz Henrique Lula
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Zito Rolim
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COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 22 / 09 / 2021 –4FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1.BLOCO PARL. INDEPENDENTE..............................08 MINUTOS 
2.BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE.............................08 MINUTOS
3.BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO................................11 MINUTOS
4.BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........33 MINUTOS
5.PARTIDO VERDE..........................................5 (CINCO) MINUTOS
6.PSDB...............................................................5 (CINCO) MINUTOS 

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 22.09.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 690/2021, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 326/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CIRO NETO, QUE INSTITUI DIRETRIZES PARA O PROGRA-
MA DE CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM 
NAS ATIVIDADES DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E 
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. - RELATOR DEPUTA-
DO ADELMO SOARES. 

2. PARECER Nº 691/2021, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 325/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CIRO NETO, QUE CRIA DIRETRIZES PARA O PROGRAMA DE 
QUALIDADE DE VIDA DA MULHER DURANTE O CLIMATÉRIO 
E PÓS-CLIMATÉRIO NOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS DE 
SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO. - RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES. 

3. PARECER Nº 692/2021, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 328/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CIRO NETO, QUE “DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DO TES-
TE DO BRACINHO EM CONSULTAS PEDIÁTRICAS EM CRIAN-
ÇAS A PARTIR DE 03 (TRÊS) ANOS DE IDADE, ATENDIDAS NA 
REDE PÚBLICA DE SAÚDE NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO” - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

II - PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE  LEI Nº 607/2019, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE ESTABELECE AS DIRETRI-
ZES PARA A CRIAÇÃO DO PROGRAMA PEDAGÓGICO MUSI-
CULTURA E FORMAÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM 
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO EMENDA SU-
PRESSIVA - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA E DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TECNOLOGIA – RE-
LATORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO. TRANSFERIDO 
DA SESSÃO ANTERIOR, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª 
SESSÃO).

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

5. REQUERIMENTO Nº 341/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM,  SOLICITANDO 
QUE DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MEN-
SAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO PASTOR JOSEANO FER-

REIRA, PARABENIZANDO-O PELA INAUGURAÇÃO DO TEM-
PLO DA CONGREGAÇÃO ESTRELA DA MANHÃ NO POVOADO 
BANDEIRA.

6. REQUERIMENTO Nº 343/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
AXIXÁ, PARABENIZANDO-OS PELO ANIVERSÁRIO DE FUN-
DAÇÃO DA CIDADE DIA 23 DE SETEMBRO DE 2021.

7. REQUERIMENTO Nº 344/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, PARABENIZANDO-OS PELO ANIVER-
SÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DIA 24 DE SETEMBRO DE 
2021.

8. REQUERIMENTO Nº 345/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSA-
GEM DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO, AO PRESIDENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO, PARABENIZANDO-OS 
PELO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DIA 24 DE 
SETEMBRO DE 2021.

9. REQUERIMENTO Nº 346/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VI-
TORINO FREIRE, PARABENIZANDO-OS PELO ANIVERSÁRIO 
DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021.

10. REQUERIMENTO Nº 347/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
IGARAPÉ DO MEIO, PARABENIZANDO-OS PELO ANIVERSÁ-
RIO DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DIA 29 DE SETEMBRO DE 
2021.

11. REQUERIMENTO Nº 348/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO,  SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSAGEM 
DE CONGRATULAÇÕES AO PREFEITO, AO PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL E A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
SANTA HELENA, PARABENIZANDO-OS PELO ANIVERSÁRIO 
DE FUNDAÇÃO DA CIDADE DIA 30 DE SETEMBRO DE 2021.

IV– REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 342/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ANTÔNIO PEREIRA, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM  DE PESAR AOS 
FAMILIARES, DO EX-VEREADOR DE DOM PEDRO SENHOR 
JOSÉ DE JESUS LEMOS,  PELO SEU FALECIMENTO, OCORRI-
DO NO ÚLTIMO DIA 13/09/21.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 22/09/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
1.MOÇÃO N° 69/52021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DIA DO CONTADOR, QUE É COME-
MORADO NO DIA 22 DE SETEMBRO, AO PRESIDENTE SERGIO 
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MURILO CRUZ DE OLIVEIRA, AO VICE-PRESIDENTE FELIPE 
ARNON MARQUES TAVARES, REPRESENTANTES DO CONSE-
LHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO E EX-
TENSIVO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE 
NO ESTADO DO MARANHÃO

2.PROJETO DE LEI Nº 457/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AGRICUL-
TORAS RURAIS E PESCADORES E PESCADORAS ARTESANAIS 
E AQUICULTORES - COARPAS, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE 
PINDARÉ MIRIM, ESTADO DO MARANHÃO.

3.PROJETO DE LEI Nº 458/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DO MEL E 
DA MACAXEIRA NO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DAS 
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

4.PROJETO DE LEI Nº 459/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANDREIA REZENDE, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RU-
RAIS DO MUNICÍPIO DE BACABAL, COM SEDE NO MUNICÍ-
PIO DE BACABAL, ESTADO DO MARANHÃO.

5.PROJETO DE LEI Nº 460/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES QUE MENCIONA NA ÁREA DE 
PREVENÇÃO A VIOLÊNCIAS AUTO INFLIGIDAS, VOLTADAS 
PARA OS SERVIDORES DA SEGURANÇA PÚBLICA, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

6.PROJETO DE LEI Nº 461/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O 
FORNECIMENTO GRATUITO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS 
PARA CRIANÇAS, IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

7.PROJETO DE LEI Nº 462/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA DO ESTADO DO MARANHÃO.

8.PROJETO DE LEI Nº 463/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O DI-
REITO AO PAGAMENTO DE MEIA TARIFA PELOS IDOSOS, NOS 
ESTACIONAMENTOS PAGOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

9.PROJETO DE LEI Nº 464/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ASSEGURA A PRIORI-
DADE DE MATRÍCULA PARA O ALUNO, CUJOS PAIS OU RES-
PONSÁVEIS SEJAM IDOSOS OU PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, 
EM ESCOLA PÚBLICA PRÓXIMA DE SUA RESIDÊNCIA, CON-
FORME ESPECIFICA.

10.PROJETO DE LEI Nº 465/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIE-
DADE DE OS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, 
DO ESTADO DO MARANHÃO, DISPOREM DE VIGILANTES OU 
AGENTES FEMININOS DE SEGURANÇA PRIVADA QUANDO 
DA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE SEGURANÇA QUE 
EXIJAM REVISTAS EM MULHERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

11.PROJETO DE LEI Nº 466/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, QUE GARANTE O DIREITO DE IR, VIR 
E PERMANECER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
INDEPENDENTEMENTE DA APRESENTAÇÃO DE COMPRO-
VANTE DE VACINAÇÃO, EM ESPECIAL EM ESTABELECIMEN-
TOS DE ACESSO AO PÚBLICO.

12.PROJETO DE LEI Nº 467/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO LUIS HENRIQUE LULA, QUE INSTITUI O DIA ES-
TADUAL DA LITERATURA MARANHENSE NO CALENDÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
1.MOÇÃO Nº 068/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 

PROF. MARCO AURÉLIO, SOLICITANDO O ENVIO DE MO-
ÇÃO DE APLAUSOS AOS POLICIAIS MILITARES, QUE PARTICI-
PARAM DE OPERAÇÃO QUE CULMINOU COM A PRISÃO DOS 
MEMBROS DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA.

2.PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 050/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, QUE CONCEDE O 
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A MARCOS GRANDE. 

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 051/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO PROF. MARCO AURÉLIO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA MANUEL BECKMAN AO SENHOR CARLOS LULA.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 448/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO NA ÁREA DA SAÚDE PÚ-
BLICA ESTADUAL DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

2.PROJETO DE LEI Nº 449/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O 
LAUDO MÉDICO PERICIAL QUE ATESTA DEFICIÊNCIAS IRRE-
VERSÍVEIS NO ESTADO DO MARANHÃO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 450/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
INSTITUIÇÃO DA DISCIPLINA DE INFORMÁTICA, NA ÁREA 
DE PROGRAMADOR, NA GRADE CURRICULAR DAS ESCOLAS 
PRIVADAS E PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

4.PROJETO DE LEI Nº 451/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
PRIORIDADE DE IMUNIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
DO SISTEMA PÚBLICO E PRIVADO NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

5.PROJETO DE LEI Nº 452/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O “DIA DO 
CLIENTE” NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

6.PROJETO DE LEI Nº 453/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DO MUSICOTERAPEUTA NO CALENDÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

7.PROJETO DE LEI Nº 454/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A UNIÃO DOS MORADORES DA COHEB SACAVÉM, 
COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

8.PROJETO DE LEI Nº 455/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE MÃES E FILHOS ESPECIAIS COM 
DEFICIÊNCIA - AME. 

9.PROJETO DE LEI Nº 456/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE NOVA VIDA.

10.MOÇÃO Nº 065/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO,  DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DIA DO AGRÔNOMO, QUE É CO-
MEMORADO NO DIA 13 DE SETEMBRO, AOS PROFISSIONAIS 
DE AGRONOMIA ESTUDANTES, E EM ESPECIAL A DIRETORA 
PROFA. DRA. MARIA CRISTINA DA SILVA MENDONÇA, DO 
CURSO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS NA UNIVERSIDADE ESTA-
DUAL DO MARANHÃO.

11.MOÇÃO Nº 066/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE ENVIA MOÇÃO DE PESAR 
À FAMÍLIA DO SR. RAIMUNDO FARIAS DE ALBUQUERQUE, 
FALECIDO EM 11/09/2021. 

12.MOÇÃO Nº 067/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
LUIS HENRIQUE LULA, QUE ENVIA DE MOÇÃO DE PESAR, 
PELO FALECIMENTO DO ADVOGADO, RADIALISTA, JORNA-
LISTA E POLÍTICO MARANHENSE DR. CARLOS MAGNO DU-
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QUE BACELAR.

ORDINÁRIA – 4ª SESSÃO
1.PROJETO DE LEI Nº 426/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO MARCOS CALDAS, QUE DECLARA UTILIDADE PÚBLI-
CA A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ROSA DÁLIA.

2.PROJETO DE LEI Nº 427/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA ANA DO GÁS, QUE CRIA A CARTEIRA ESTADUAL 
DA SAÚDE DA MULHER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO. 

3.PROJETO DE LEI Nº 428/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA ANA DO GÁS, QUE DISPÕE SOBRE O REGISTRO E A DI-
VULGAÇÃO BIMESTRAL DOS ÍNDICES DE VIOLÊNCIA CON-
TRA A MULHER NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO. 

4.PROJETO DE LEI Nº 429/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE INSTITUI O ESTATUTO DA DESBU-
ROCRATIZAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

5.PROJETO DE LEI Nº 430/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI COMO PE-
RÍODO ALUSIVO AO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO NO MÊS 
DE AGOSTO, O QUAL RECEBERÁ COMO DENOMINAÇÃO DE 
CAMPANHA O TÍTULO AGOSTO DOURADO. 

6.PROJETO DE LEI Nº 431/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE ACERCA 
DA OBRIGATORIEDADE DE OS ESTABELECIMENTOS DE EN-
SINO PÚBLICOS E PRIVADOS MANTEREM PROGRAMAS DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA ADAPTADA, BEM COMO SUA EXECUÇÃO, 
VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊN-
CIA INTELECTUAL E MÚLTIPLA NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

7.PROJETO DE LEI Nº 432/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
VEICULAÇÃO DE PROPAGANDAS EDUCATIVAS CONTRA A 
AUTOMUTILAÇÃO EM EVENTOS CULTURAIS E ESPORTIVOS 
REALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

8.PROJETO DE LEI Nº 433/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O PRO-
GRAMA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA DEPRESSÃO 
INFANTO-JUVENIL.

9.PROJETO DE LEI Nº 434/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA O PROGRAMA 
DE CAPACITAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 
PARA REALIZAÇÃO DE ACOLHIMENTO A VÍTIMAS DE VIO-
LÊNCIA DOMÉSTICA NO ESTADO DO MARANHÃO.

10.PROJETO DE LEI Nº 435/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE A 
CRIAÇÃO DE PROTOCOLO ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO 
E ENCAMINHAMENTO DAS PATOLOGIAS SUSCETÍVEIS AO 
SUICÍDIO, A SER IMPLANTADO EM TODA REDE PÚBLICA DE 
SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

11.PROJETO DE LEI Nº 436/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA A POLÍTICA 
DE SAÚDE DIRECIONADA AOS CUIDADOS E COMBATE ÀS 
CONSEQUÊNCIAS DO TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENE-
RALIZADA E AO TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRES-
SIVO.

12.PROJETO DE LEI Nº 437/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DA ASSINATURA FÍSICA DAS PESSOAS 
IDOSAS EM CONTRATOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO FIRMA-
DOS POR MEIO ELETRÔNICO OU TELEFÔNICO. 

13.PROJETO DE LEI Nº 438/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAM-
PANHA PERMANENTE DE ORIENTAÇÃO, INFORMAÇÃO, 
PREVENÇÃO E COMBATE AO TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
GENERALIZADA (TAG) NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-

NHÃO.
14.PROJETO DE LEI Nº 439/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O PRO-
GRAMA EDUCATIVO DE SENSIBILIDADE PARA PREVENÇÃO 
E COMBATE AO USO DE MÍDIAS SOCIAIS E JOGOS ELETRÔNI-
COS E VIRTUAIS QUE INDUZAM CRIANÇAS E ADOLESCEN-
TES À VIOLÊNCIA, À AUTOMUTILAÇÃO E AO SUICÍDIO.

15.PROJETO DE LEI Nº 440/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE A 
NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA DE CASOS DE VIOLÊNCIA AU-
TOPROVOCADA, INCLUINDO TENTATIVAS DE SUICÍDIO E A 
AUTOMUTILAÇÃO. 

16.PROJETO DE LEI Nº 441/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A POLÍ-
TICA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO E INCENTIVO À 
DOAÇÃO E TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS E TECIDOS, A SER 
IMPLEMENTADA NO ÂMBITO DO MARANHÃO.

17.PROJETO DE LEI Nº 442/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A POLÍ-
TICA ESTADUAL DE VALORIZAÇÃO DA VIDA A SER IMPLE-
MENTADA NA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

18.PROJETO DE LEI Nº 443/21, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À 
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNI-
CIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS - SOBRE A BASE DE CÁL-
CULO DE COMBUSTÍVEIS E DE LUBRIFICANTES NO ESTADO  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

19.PROJETO DE LEI Nº 444/21, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DA ESCUTA. 

20.PROJETOS DE LEI N° 445/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA O INSTITUTO EDUCACIONAL EVANGÉLICO ALEGRIA DO 
SABER - IEEAS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS - MA.

21.PROJETO DE LEI N° 446/2021, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL E ESPIRITUAL ILÊ DE OXALÁ, 
NO MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO.

22.PROJETO DE LEI N° 447/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DE AS AGÊNCIAS BANCÁRIAS DISPONIBILIZAREM ABRI-
GO ADEQUADO DE PROTEÇÃO CONTRA SOL E CHUVA AOS 
CLIENTES E USUÁRIOS QUE FICAM EM FILA DE ESPERA NA 
ÁREA EXTERNA DO ESTABELECIMENTO E DÁ PROVIDÊN-
CIAS.

23.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
049/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR DEPUTADO CARLOS WELLINGTON DE CASTRO BE-
ZERRA.

24. MOÇÃO Nº 064/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAU-
SOS AO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, PELA COMEMORAÇÃO DO 
ANIVERSÁRIO DE 409 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA.

Diretoria Geral de Mesa, 22 de setembro de 2021.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte e um de setembro de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Andreia 

Martins Rezende.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto 

Costa.

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

I – ABERTURA.

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 457 / 2021

Considera de Utilidade Pública 
a COOPERATIVA DOS AGRICUL-
TORES E AGRICULTORAS RURAIS 
E PESCADORES E PESCADORAS 
ARTESANAIS E AQUICULTORES - 
COARPAS, com sede no Município de 
Pindaré Mirim, Estado do Maranhão.

                                                                             
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública a COOPERATI-

VA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS RURAIS E PES-
CADORES E PESCADORAS ARTESANAIS E AQUICULTORES 
- COARPAS, inscrita no CNPJ sob o nº 20.960.069/0001-74, com sede 
provisória na Rua do Trilho, nº 40, bairro Centro, CEP: 65.370-000, no 
Munícipio de Pindaré Mirim, Estado do Maranhão. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de setembro de 2021. - An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 458 / 2021

Dispõe sobre a Inclusão do Mel e 
da Macaxeira no cardápio da Merenda Es-
colar das Instituições Públicas de Ensino 
do Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

 
 Art. 1º- Fica incluído o Mel e a Macaxeira oriundas das cadeias 

produtivas da agricultura familiar no cardápio da alimentação escolar 
das Instituições Públicas de Ensino do Estado do Maranhão, com o 
objetivo de estimular a alimentação saudável.

Parágrafo único – entende-se por agricultura familiar aquela 
que promove atividade no meio rural, emprega mão de obra da própria 
família e a renda é vinculada a produção.  

Art. 2º- Ao Poder Público compete, através de Decreto, estabele-
cer regulamentação às medidas necessárias à execução da presente Lei.      

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de setembro de 2021. - DEP. 
DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o condão de inserir no cardápio da ali-

mentação escolar das Instituições Públicas de Ensino do Estado do 
Maranhão, fontes preciosas capazes de aumentar a segurança alimentar 
como o mel e a macaxeira, com o objetivo de estimular a alimentação 
saudável. Investir em alimentos não processados são algumas das me-
didas que podem melhorar a alimentação dos alunos da rede pública de 
ensino.

O mel é um excelente alimento com preciosa fonte de energia. 
A macaxeira comumente usada como alimento tradicional em nossa 
cultura, tradições e hábitos alimentares saudáveis. Ambos contribuem 
para o crescimento, desenvolvimento dos alunos da educação básica, 
melhora no rendimento escolar e sobretudo é a garantia de segurança 
alimentar nos Países em desenvolvimento.

A macaxeira, mandioca ou aipim está presente na mesa de to-
dos os maranhenses e deve ser valorizada com políticas públicas de 
fomento ao consumo. Ademais a macaxeira cultivada abundantemente 
em todo o território maranhense, apresenta-se como excelente alimento 
substituto do trigo.

Portanto, peço aos nobres pares que atentem para a nossa ini-
ciativa e que mereça por parte de Vossas Excelências uma acolhida e 
posterior aprovação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de setembro de 2021. - DEP. 
DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 459 / 2021

Considera de Utilidade Pública a 
ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRO-
DUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO 
DE BACABAL, com sede no Município 
de Bacabal, Estado do Maranhão.

                                                                             
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 

DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
BACABAL, inscrita no CNPJ sob o nº 02.503.132/0001-61, com sede 
provisória na Avenida São Francisco, nº 85, bairro Cohabinha, CEP: 
65.700-000, no Munícipio de Bacabal, Estado do Maranhão. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de setembro de 2021. - An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 460 /2021.

Dispõe sobre a implementação de 
ações que menciona na área de preven-
ção a violências auto infligidas, voltadas 
para os servidores da segurança pública, 
e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a implementar pro-
grama específico de modo a atender aos servidores da segurança públi-
ca, com adoção de políticas públicas e ações voltadas para a prevenção 
de violências autoprovocadas ou auto infligidas.

Art. 2º – O programa de que trata o artigo anterior deverá:
I – Produzir dados sobre a qualidade de vida e saúde dos profis-

sionais da segurança pública;
II – Produzir dados sobre a vitimização policial, inclusive fora do 

horário de trabalho.
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III – elaborar, implementar, apoiar, monitorar e avaliar políticas 

e ações voltadas à Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Auto 
infligidas.

Art. 3º – A Secretaria de Estado de Justiça e da Segurança Pública 
divulgará, após ampla consulta a profissionais da saúde e da segurança 
pública, um protocolo estadual de prevenção e atendimento dos casos 
de emergência psiquiátrica que envolva comportamento suicida nos ór-
gãos que compõem a Segurança Pública, a ser adaptado às competên-
cias de cada órgão.

Art. 4º – O programa de que trata esta lei deverá observar as 
seguintes diretrizes:

I – a perspectiva multiprofissional na abordagem;
II – atendimento e escuta multidisciplinar e de proximidade;
III – discrição e respeito à intimidade nos atendimentos;
IV – integração e intersetorialidade das ações;
V – ações baseadas em evidências científicas;
VI – atendimento não compulsório;
VII – respeito à dignidade humana;
VIII – ações de sensibilização dos agentes;
IX – articulação com a rede de saúde pública e outros parceiros.

Art. 5º – As políticas e ações de prevenção institucional das vio-
lências autoprovocadas nos órgãos que compõem a Secretaria de Estado 
de Justiça e Segurança Pública, para acessar os recursos destinados ao 
sistema, deverão compor seis dimensões integradas:

I – melhoria da infraestrutura das unidades;
II – incentivo à gestão administrativa humanizada;
III – formação e treinamento baseados nos preceitos da preven-

ção;
IV – especial atenção ao profissional que tenha se envolvido em 

ocorrência de risco e experiências traumáticas;
V – assistência à saúde mental.
VI – respeito aos direitos humanos dos profissionais da segurança 

pública.
Art. 6º – As políticas e ações de prevenção institucional das vio-

lências autoprovocadas, nos termos descritos nos artigos anteriores, 
serão executadas por meio de estratégias de prevenção primária, secun-
dária e terciária.

§ 1º – º A prevenção primária destina-se a todos os profissionais 
da segurança pública, devendo ser executada, entre outras, por meio das 
seguintes estratégias:

I – estímulo ao convívio social, proporcionando a aproximação 
da família ou da rede sócio afetiva de eleição do profissional da segu-
rança de seu local de trabalho;

II – a promoção da qualidade de vida do profissional da seguran-
ça pública;

III – elaboração e/ou divulgação de programas de conscientiza-
ção, informação e sensibilização sobre o tema do suicídio;

IV – realização de ciclos de palestras e campanhas que sensibili-
zem e relacionem qualidade de vida e ambiente de trabalho;

V – abordagem da temática da saúde mental em todos os níveis 
de formação e qualificação profissional;

VI – capacitação dos profissionais da segurança pública no que se 
refere à identificação e encaminhamento dos casos de risco;

VII – criação de espaços de escuta destinados a ouvir o profis-
sional da segurança pública, de modo que ele se sinta seguro a expor 
suas questões.

§ 2º – A prevenção secundária destina-se aos profissionais da 
segurança pública que já se encontram em situação de risco de práticas 
de violência auto infligidas, por meio, entre outras, das seguintes 
estratégias:

I – criação de programas de atenção para o uso e abuso de álcool 
e outras drogas;

II – organização de uma rede de cuidado como fluxo assisten-
cial que permita o diagnóstico precoce dos profissionais em situação 

de risco, envolvendo todo o corpo da instituição, de modo a sinalizar a 
mudança de comportamento ou preocupação com o colega de trabalho;

III – criação de um instrumento de notificação dos casos de idea-
ção e tentativa de suicídio, resguardando a identidade do profissional.

IV – acompanhamento psicológico regular;
V – acompanhamento psicológico para profissionais que tenham 

se envolvido em ocorrência de risco e experiências traumáticas;
VI – acompanhamento psicológico para policiais que estejam 

presos ou que estejam respondendo a processos;

§ 3º – A prevenção terciária destina-se aos cuidados dos 
profissionais da segurança pública que tenham comunicado ideação 
suicida ou tentado suicídio, por meio de estratégias como:

I – aproximação da família ou do círculo sócio afetivo de escolha 
do profissional, para envolvimento e acompanhamento no processo de 
tratamento;

II – Combate a toda a forma de isolamento, desqualificação ou 
discriminação eventualmente sofrida por este profissional em seu am-
biente de trabalho;

III – restrição do porte e uso de arma de fogo;
IV – acompanhamento psicológico e, sempre que for o caso, mé-

dico, regular;
V – outras ações de apoio institucional ao profissional.

Art. 7º – O programa de que trata esta lei deverá priorizar ações 
específicas de prevenção de automutilação e do suicídio envolvendo 
servidores da segurança pública.

Art. 8º – Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a abrir cré-
dito especial à Lei Orçamentária Anual para execução das medidas de 
que trata esta lei, sem prejuízo da utilização dos recursos repassados 
pelos fundos da segurança pública e outros a serem arrecadados relati-
vos ao produto de arrecadação de multas judiciais, mediante celebração 
de convênio e termos de cooperação financeira com o Poder Judiciário.

Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Segundo dados divulgados pelo Fórum de Segurança Pública 
acerca da vitimização policial, cresce em enorme proporção o número 
de policiais vitimados em serviço, sendo certo que muitos desses agen-
tes cometeram suicídio, o que acende um sinal de alerta para implemen-
tação de ações específicas na área da segurança pública, de modo a con-
ter o avanço desses casos que vem custando a vida de muitos agentes 
públicos das forças de segurança.

São múltiplas as causas de suicídio entre policiais, que perpas-
sam por graves pressões psicológicas no ambiente de trabalho, falta de 
condições adequadas de trabalho, violações de direitos humanos, jorna-
das de trabalho extenuantes, entre outras que precisam ser devidamente 
identificadas e reprimidas por meio de programa específico, como pro-
põe o projeto de lei em tela, de modo a proteger a vida e a dignidade 
dos trabalhadores e trabalhadoras da segurança pública e de todos os 
cidadãos em primeiro lugar.

É evidente que o sofrimento psíquico contínuo desses 
profissionais, no entanto, demanda políticas públicas específicas, 
que podem e precisam ser implementadas desde já e que podem não 
apenas melhorar as condições dos agentes das forças de segurança, mas 
também fomentar processos de discussão sobre os limites do modelo 
atual de segurança no Estado do Maranhão.

Ainda de acordo com dados anteriores do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública cerca de 61,9% dos profissionais da segurança pú-
blica já tiveram algum colega próximo vítima de homicídio em serviço; 
que 50,4% já passaram por dificuldade de garantir o sustento da própria 
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família e que 63,5% já relataram terem sido vítimas de assédio moral ou 
humilhação no ambiente de trabalho.

Assim, urge reunir esforços para transformar esse sofrimento em 
mudanças institucionais que garantam respeito e dignidade a estes pro-
fissionais, prevenindo, sobretudo o suicídio e automutilação, asseguran-
do um mínimo de tratamento do sofrimento psíquico dos profissionais 
da segurança pública.

Em razão de se tratar de matéria relacionada à dignidade da pes-
soa humana e voltada para atendimento específico a esses verdadeiros 
heróis anônimos que estão diariamente nas ruas para proteger os cida-
dãos e cidadãs de bem do País, esperamos o apoio de todos os Pares 
para o fim de aprovarmos o projeto de lei em tela.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 461 /2021.

Dispõe sobre o fornecimento gra-
tuito de fraldas descartáveis para crian-
ças, idosos e pessoas com deficiência, e 
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Está Lei dispõe sabre a fornecimento gratuito de fraldas 
descanáveis para crianças, idoso e pessoas com deficiência no âmbito 
do estado do Maranhão, por meio da promoção de ações que tenham 
como objetivos a garantia da saúde básica e a prevenção contra riscos 
de doenças.

Art. 2º Para fins desta Lei, define-se pobreza higiênica a situação 
de vulnerabilidade social e econômica de pessoas com necessidade de 
usar fraldas por falta de saneamento básico e/ou de recursos materiais e 
financeiros para aquisição de itens de higiene pessoal que impactam a 
higiene, visando a prevenção e riscos de doenças.

§ 1º. São pessoas idosas, para efeitos desta Lei, aquelas definidas 
na Lei n° 10.741/2003 — Estatuto do Idoso;

§ 2 São crianças, para efeitos desta Lei, aquelas definidas na Lei 
n° 8.069/1990 — Estatuto da criança e do adolescente;

§ 3 São pessoas com deficiência, para efeitos desta Lei, aquelas 
definidas no Decreto Federal n° 3.298/1999 e suas alterações.

Art. 3º São objetivo desta lei
I - promover ações e mecanismos que busquem garantir meios 

seguros e eficazes na administração da higiene de pessoas com 
necessidade de uso continuo ou temporário de fraldas descartáveis;

II-  reduzir as faltas em dias letivos nos casas de estudantes que 
não tenham acesso aos itens básicos de higiene, e, por decorrência, evi-
tar prejuízos à aprendizagem e ao rendimento escolar;

III- desenvolver campanhas e fazer ampla divulgação sobre a hi-
giene e o combate à pobreza higiénica, destacando a importância de 
materiais e condições seguras.

Art. 4º O Poder Executivo poderá receber doações de fraldas des-
cartáveis de órgãos públicos, sociedade civil, organizações não gover-
namentais e iniciativa privada e distribuí-los gratuitamen1e para estu-
dantes, para população em situação de vulnerabilidade econômica e/ou 
social nas Escolas Públicas, Centros de Juventude, Unidades Básicas de 
Saúde, Instituiçöes de Acolhimento infanto-juvenil e Unidades Prisio-
nais no âmbito do Estado do Maranhão.
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de Lei dispõe sobre fornecimento de fraldas 

descartáveis para crianças, idosos e pessoa com deficiência no âmbito 
do Estado do Maranhão.

O projeto visa instituir o fornecimento gratuito de fraldas descar-
táveis a crianças, idosos e pessoas com deficiência em situação de hi-
possuficiência social e econômica, não possuindo condições financeiras 
para compra de itens de higiene pessoal

O objetivo é evitar constrangimento para pessoas que não tem 
condições financeiras de comprá-los e, por conta disso, acabam utili-
zando materiais prejudiciais à saúde.

O uso de fraldas descartáveis é também um dos fatores da preser-
vação da dignidade dessas pessoas, finalidade última do direito consti-
tucional à saúde.

Acrescente-se que a fralda descartável é uma necessidade que 
acompanhará, muitas vezes, o idoso enquanto ele viver.

Muitas são as enfermidades de que são acometidos os idosos, 
vezes impedindo-as de con1rolar suas necessidades fisiológicas, vezes 
impossibilitando sua locomoção.

É dever do Estado dar efetividade às garantias previstas na 
Constituição Federal, dentre as quais se insere a direito a uma vida digna 
e a preservação do bem-estar como valores fundamentais ã existência 
do ser humano.

São estas, pois, as razões pelas quais levo a presente questão à 
discussão e deliberação dos nobres pares, a respeito da qual, pela rele-
vância e oportunidade da matéria, espero poder contar com o apoio dos 
Nobres Colegas.
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PROJETO DE LEI Nº 462 /2021.

Dispõe sobre o atendimento prefe-
rencial aos profissionais da contabilida-
de no âmbito da administração pública 
do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica garantido aos profissionais da contabilidade, no exer-
cício da profissão, atendimento preferencial nos órgãos públicos da 
administração direta e indireta e empresas concessionárias de serviços 
públicos do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. São considerados profissionais da contabilidade 
aqueles legalmente habilitados e regularmente inscritos junto ao Con-
selho Regional de Contabilidade do Maranhão - CRMA, na qualidade 
de contadores e/ou técnicos em contabilidade, sendo necessária a apre-
sentação da carteira de identidade profissional válida e regular expedida 
pelo órgão regular competente.

     
Art. 2º A garantia do atendimento preferencial se dará estritamen-

te para o desenvolvimento de sua atividade profissional, no exercício 
de suas atribuições legais, em representação aos seus clientes, tendo 
direito, especialmente:

I - Ao atendimento, sempre que possível, realizado em ponto de 
atendimento diverso do realizado para o público em geral, em guichê 
próprio, ou, em sua impossibilidade, através acesso de prioritário;

II - Ao atendimento, em local próprio, durante o horário de expe-
diente e independentemente de distribuição de senhas;

III - À possibilidade de protocolo para fins de solicitação de mais 
de um serviço por atendimento;

IV - À protocolização de documentos e petições independente-
mente de agendamento prévio.

Art. 3º Os órgãos descritos no art. 1º terão deverão implementar 
e operacionalizar o atendimento preferencial no prazo mais curto pos-
sível, devendo dar ampla publicidade, em parceria com os órgãos de 
representação do segmento.
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Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 

em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.
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JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei visa dar prioridade e agilidade aos trabalhos 
desses profissionais, dada a natureza relevância dos serviços que os 
profissionais da contabilidade executam, pois a redução no período de 
atendimento irá contribuir para o cumprimento dos serviços em tempo 
hábil, facilitando assim o respeito aos prazos com seus clientes. 

     A atividade contábil, pela sua grandeza e importância, se fun-
damenta em princípios, leis e normas infralegais emanadas de autorida-
des tributárias e de órgãos reguladores que disciplinam determinados 
setor ou segmentos da atividade econômica (RFB, MPAS, STN, BA-
CEN, CVM e SUSEP). Para o fiel cumprimento das suas atribuições, 
faz-se necessária a atuação junto a inúmeros órgãos públicos da ad-
ministração pública do estado, tais como Secretaria da Fazenda, Junta 
Comercial, dentre outros.

     Com a aprovação do referido Projeto de Lei os profissio-
nais, contador e técnico em contabilidade, no uso das suas prerrogativas 
profissionais que lhe são conferidas, terão assegurado o atendimento 
preferencial nos órgãos públicos da administração direta e indireta e 
empresas concessionárias de serviços públicos do Estado do Maranhão.

     Por tudo exposto, considerando plenamente justificado o plei-
to, peço o apoio dos nobres Pares para que aprovem este Projeto de Lei.
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PROJETO DE LEI Nº 463 /2021.

Dispõe sobre o direito ao paga-
mento de meia tarifa pelos idosos, nos 
estacionamentos pagos no Estado do 
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Os estabelecimentos comerciais de bens e serviços e os 
locais de lazer, diversão ou que recebam pessoas, que disponibilizem 
serviço privado de estacionamento, terceirizado ou não, devem aplicar 
suas respectivas taxas na proporção de 50% (cinquenta por cento) às 
pessoas idosas, sem qualquer distinção aos serviços cobrados na sua 
integralidade. 

Parágrafo Único – Entende-se como pessoa idosa aquela referi-
da no § 2º do art. 230 da Constituição Federal. 

Art. 2º O benefício estabelecido nesta Lei se estende ao idoso 
possuidor do veículo, devendo a prova ser auferida através de docu-
mentação idônea que comprove o fato. 

Art. 3º O não cumprimento da medida adotada pela presente Lei, 
acarretará ao infrator multa de 10 (dez) a 100 (cem) vezes o valor da 
tarifa cobrada ao idoso. 

§ 1º A multa de que trata o caput deste artigo, além de servir de 
advertência, deve ser processada, conforme a lei designar, por órgão 
específico e com competência para este ato; 

§ 2º A valoração da multa deve levar em conta a reincidência, o 
poder aquisitivo do estabelecimento e o transtorno causado ao idoso e a 
terceiros indiretamente afetados;

§ 3º Em caso de nova reincidência, o órgão julgador poderá sus-
pender as atividades do estabelecimento por até 15 (quinze) dias, po-
dendo, cassar o alvará de funcionamento do estacionamento, por resul-
tado de um processo administrativo. 

Art. 4º Os estacionamentos que estiverem incluídos dentre aque-
les previstos nesta Lei devem afixar, em local de fácil visualização, car-

taz que demonstre o direito à meia tarifa. 

Parágrafo Único – A não observância ao caput deste acarretará 
ao infrator advertência sobre a conduta, podendo, após reincidência, ser 
aplicada multa no valor de 10 (dez) vezes a maior tarifa cobrada pelo 
estabelecimento. 

Art. 5º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei. 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa incentivar o público idoso a adotar 
postura mais autônoma, gerindo seus próprios atos com a liberdade de 
ir e vir, possibilitada pelo deslocamento por meio de veículos automo-
tores.

Cumpre-nos destacar que o reajuste das aposentadorias não tem 
acompanhado o aumento do custo de vida em geral suportado por um 
cidadão idoso, como o valor dos remédios, tratamentos médicos, dieta 
balanceada entre outras necessidades básicas.

Importante ressaltar que o artigo 230 da Constituição Federal de-
termina que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar 
as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, de-
fendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.

Nesta esteira, justifica-se a necessidade de uma Lei Estadual para 
assegurar direitos da pessoa idosa, entendendo que o respeito a estes 
direitos e a aplicação de sanções aos infratores poderá estimular a parti-
cipação destes cidadãos na sociedade maranhense.

Portanto, o presente projeto de Lei surge com o propósito de efe-
tivar direito fundamentais previstos na Carta Magna da República, com 
o fito de alcançar a dignidade e bem-estar inerentes às pessoas idosas, 
que merecem uma atenção especial do Estado por todos os seus servi-
ços prestados à sociedade maranhense.

Diante o exposto, solicito apoio dos nobres pares para aprovação 
do presente projeto de lei.
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PROJETO DE LEI Nº 464 /2021

Assegura a prioridade de matrícula 
para o aluno, cujos pais ou responsáveis 
sejam idosos ou pessoas com deficiência, 
em escola pública próxima de sua resi-
dência, conforme especifica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica assegurada à criança e ao adolescente cujos pais ou 
responsáveis sejam idosos ou pessoas com deficiência, a prioridade de 
vaga em escola pública mais próxima de sua residência.

§ 1º Para o fim do disposto no caput deste artigo, a pessoa idosa 
ou com deficiência, deverá solicitar a matrícula diretamente nas unida-
des da rede pública de ensino que sejam de interesse da família, me-
diante apresentação dos seguintes documentos:

I – da criança ou do adolescente, documento que comprove sua 
identidade; e

II – dos pais ou responsáveis, documento que ateste a condição 
de pessoa idosa ou com deficiência e comprovante de residência;

§ 2º No caso de o responsável não ser um dos pais da criança ou 
do adolescente, será necessário apresentar documento que comprove 
sua guarda ou tutela.
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Art.2º – Essa Lei entrará em vigor na data da sua publicação.
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo ampliar o espectro 
de proteção dos direitos garantidos aos idosos e às pessoas com defi-
ciência, possibilitando que seus filhos ou pessoas sob sua responsabili-
dade tenham o acesso à educação facilitado pelo Poder Público. No que 
se se refere aos direitos dos idosos, a Constituição Federal, em seu art. 
2030, estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunida-
de, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito 
à vida. 

Do mesmo modo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei Bra-
sileira da inclusão nº 13.146/2015), dispõe que a pessoa com deficiência 
tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalida-
de de atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento 
ao público (Art. 9º, inciso II). O dispositivo legal também estabelece 
que incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implemen-
tar, incentivar, acompanhar e avaliar a participação dos estudantes com 
deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da co-
munidade escolar; (art. 28, inciso VIII).

O Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) tutela os direitos da 
pessoa idosa ao dispor que é obrigação da família, da comunidade, da 
sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta priori-
dade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, 
à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, 
à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária (art. 
3º, caput). A citada garantia de prioridade compreende o atendimento 
preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e pri-
vados prestadores de serviços à população, assim como a preferência na 
formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas (art. 
3º, §1º, incisos I e II).

Desta forma, constata-se que o presente projeto legislativo con-
cretiza diversos comandos programáticos previstos na legislação que 
rege estas categorias. Por todo o exposto, certo de que a pessoa com 
deficiência e a pessoa idosa devem ter seus direitos assegurados pelo 
Poder Público, submeto esta proposição à análise dos demais colegas 
desta Casa Legislativa, esperando contar com o apoio necessário para 
a sua aprovação.
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PROJETO DE LEI Nº 465 / 2021

DISPÕE SOBRE A OBRIGA-
TORIEDADE DE OS ESTABELECI-
MENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS, 
DO ESTADO DO MARANHÃO, DIS-
POREM DE VIGILANTES OU AGEN-
TES FEMINOS DE SEGURANÇA 
PRIVADA QUANDO DA REALIAÇÃO 
DE PROCEDIMENTOS DE SEGU-
RANÇA QUE EXIJAM REVISTAS EM 
MULHERES E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

Art. 1st -Ficam obrigados os estabelecimentos públicos ou pri-
vados, situados no do Estado do Maranhão, a utilizarem vigilantes ou 
agentes de segurança privada femininos quando da realização de proce-
dimentos de segurança que existam revistas em mulheres, inclusive em 
seus pertences, no ingresso ou saída de suas dependências, sejam elas 
funcionárias, clientes ou usuárias de seus serviços.

Parágrafo Único - Quando da realização da revista de que trata 
o caput, em que houver a necessidade de abrir e revelar o conteúdo de 
bolsas, sacolas ou mochilas de funcionárias, clientes e usuárias, o pro-
cedimento deverá ser realizado de forma que não exponha a pessoa a 
situações constrangedoras e preferencialmente em local reservado.

Art. 2nd -  O descumprimento das disposições desta Lei sujei-
tará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, devendo a multa ser revertida para o Fundo Estadual 
de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor.

Art. 3rd - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

São Luís, 17 de setembro de 2021 - DR.YGLÉSIO - DEPUTA-
DO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Diante do crescimento desmedido da criminalidade nas grandes 
cidades, têm aumentado de sobremaneira os procedimentos de segu-
rança para ingresso e saída de bancos, instituições financeiras e órgãos 
públicos. Em virtude disso, houve um exponencial crescimento da figu-
ra do agente de segurança privada, tanto na iniciativa privada como na 
pública, que cada vez mais terceiriza suas atividades. 

Nesses procedimentos de segurança, é comum que os vigilantes 
exerçam fiscalização preventiva como condição para ingresso dos cida-
dãos, a exemplo de verificação de pertences pessoais dentro de bolsas 
e afins.

Neste escopo, dois dos focos de maior atrito são a revista e a 
porta giratória. Consideradas como um “mal necessário”, a fim de pre-
venir assaltos, esses procedimentos tornaram-se um fator de estresse 
para as mulheres, que se veem obrigadas a passar por revistas realizadas 
por homens, inclusive em suas bolsas. Nessas situações, são expostos 
utilitários femininos como absorventes higiênicos, sabonetes íntimos, 
medicamentos contraceptivos, entre outros.

Nada mais natural que a entrada de pessoas em certos estabeleci-
mentos seja precedida de verificação por precaução, afinal, a segurança 
é uma qualidade tanto do serviço privado quanto do serviço público. 
Entretanto, quando se fala em “verificação por segurança”, a linha entre 
o permitido e o abusivo, é tênue.

Com enfoque nisso, o Projeto de Lei em tela tem como objetivo 
preservar a intimidade e resguardar a dignidade do público feminino, 
evitando situações de constrangimento ao ser abordada ou ter seus per-
tences revistados por um homem que não tenha a sensibilidade de com-
preender a sua condição de gênero.

Insta salientar ainda que o art. 249 do Código de Processo Penal 
(1940) assegura que a busca em mulher deverá ser feita, preferencial-
mente, por uma profissional mulher salvo em raríssimas ocasiões em 
que isso implicar em retardamento ou prejuízo da diligência. Ora, se 
houve essa preocupação do legislador com a dignidade feminina, ana-
logicamente, entende-se que se faz imperiosa sua interpretação também 
para o caso em comento, razão que a reforça a necessidade da presente 
propositura.

Quanto ao aspecto financeiro, ressalta-se que a execução norma-
tiva desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder 
Público, e nem implicará na criação de atribuições para Secretarias de 
Estado, órgãos e entidades da administração pública.

Sob o aspecto de constitucionalidade, cumpre salientar que a 
proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Fede-
ral, no que tange a competência remanescente dos Estados-membros 
para legislar sobre matérias que não foram incluídas nas competências 
enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem como não 
incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes 
federados, conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

São Luís, 17 de setembro de 2021 - DR.YGLÉSIO - DEPUTA-
DO ESTADUAL
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PROJETO DE LEI Nº 466 / 2021

GARANTE O DIREITO DE IR, 
VIR E PERMANECER NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO, IN-
DEPENDENTEMENTE DA APRE-
SENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE 
VACINAÇÃO, EM ESPECIAL EM ES-
TABELECIMENTOS DE ACESSO AO 
PÚBLICO.

Art.1º - Fica garantido o direito de ir, vir e permanecer em todo o 
território do Estado do Maranhão, independentemente de apresentação 
de carteira de vacinação.

Art.2º - É infração administrativa sancionada nos termos desta 
Lei exigir a apresentação de comprovante de vacinação contra a CO-
VID-19 como condição de passagem, entrada ou permanência em es-
tabelecimento de acesso ao público ou acesso privativo não residencial 
no Estado do Maranhão. 

Parágrafo único – Incorre nas mesmas penalidades o agente 
público que exija de particular o comprovante de vacinação contra Co-
vid-19 para ingresso em qualquer estabelecimento ou acesso a serviços 
públicos. 

Art. 3º - Aquele que atuar na forma descrita no artigo primeiro 
será aplicadas as seguintes penalidades administrativas:

I - multa de até cinquenta salários mínimos, se o infrator for pri-
mário;

II - multa de até cem salários mínimos, se o infrator for reinci-
dente;

III - multa de até duzentos salários mínimos, se o infrator for 
reincidente por mais de duas vezes.

§1º - O valor da multa será dobrado em caso de a infração ser 
cometida:

I – por motivação política do agente infrator;
II – com o emprego de violência ou outro meio de constrangi-

mento; 
III – contra criança ou idoso;
IV – de modo a restringir o ingresso de empregado, profissional 

liberal, servidor público ou militar em seu ambiente de trabalho.
§ 2º - A aplicação das penalidades administrativas não exclui a 

sanção penal nem a reparação civil pelos danos provocados.
Art. 4º - Ocorrendo a ciência da infração prevista nesta lei, a 

autoridade policial ou administrativa lavrará auto de infração, do qual 
constará:

I - Tipificação e descrição da infração;
II - Local, data e hora do cometimento da infração;
III - A qualificação do infrator;
IV - Identificação da autoridade autuante;
V - Assinatura do infrator, quando possível, valendo esta como 

notificação do cometimento da infração.
§ 1º A infração será comprovada por declaração escrita da auto-

ridade autuante, informando o modo de ciência da infração, bem como, 
quando possível, imagens, vídeos, denúncias, declarações ou notícias 
que a documentem.

§ 2º Caso o infrator, quando flagrado na infração, recuse-se a 
conceder seus dados e não esteja na posse de seus documentos pessoais, 
a autoridade autuante deverá encaminhar o infrator à autoridade policial 
competente, para as devidas providências.

Art. 5º - O Poder Executivo deverá regulamentar esta lei em 60 
dias da sua publicação.

Art. 6º - Os valores arrecadados com as multas deverão ser apli-
cados no Fundo Estadual de Saúde.

Art. 7º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

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

São Luís, 17 de setembro de 2021 - DR.YGLÉSIO - DEPUTA-
DO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Maranhão é um dos entes da federação o qual cabe, assim como 
os demais, respeito às regras e princípios que norteiam a federação. 
Nesse ensejo, o direito de passagem, bem como A República Federativa 
do Brasil, da qual faz parte o referido ente, é um Estado Democrático de 
Direito. Nossa ordem jurídica rege-se (e limita-se) por um certo número 
de princípios fundamentais, dentre os quais ressalta-se o princípio da 
igualdade, cuja prescrição assevera que:  todos são iguais perante a lei, 
sem preconceitos ou discriminações de qualquer tipo.

 A chamada “doutrina da eficácia horizontal dos direitos funda-
mentais”, abstraindo-se o seu mérito, é uma realidade na jurisprudên-
cia e no ordenamento infraconstitucional brasileiro. Seu efeito é fazer 
com que o princípio da igualdade, por exemplo, aplicável na teoria às 
relações entre Estado e particulares, incida igualmente sobre a maior 
parte das relações interindividuais particulares, vedando aos indivíduos, 
mesmo em suas relações privadas, discriminar injustificadamente con-
tra outros indivíduos.

 Descendo dessas afirmações gerais, que são pontos jurídicos 
e políticos pacíficos nos dias de hoje, para o caso específico de discri-
minação que trata esta lei, isto é, aquela que se faz entre indivíduos que 
aceitem mostrar seu comprovante de vacinação e indivíduos que prefi-
ram exercer seu direito constitucional à privacidade e manter o sigilo 
desse documento e informação, vê-se logo que essa discriminação é 
injustificada e, portanto, ilegal. Não há pretexto sanitário que a sustente. 

A apresentação de um comprovante de vacina contra Covid-19 
não se configura enquanto atestado cabal de que uma pessoa não es-
teja com a doença. Tampouco a recusa é prova do contrário. De modo 
que o único fim concreto que a exigência de comprovante de vacina 
para adentrar, permanecer ou transitar por um estabelecimento atinge, 
o único resultado concreto dessa medida de barrar na porta dos estabe-
lecimentos os indivíduos que se recusem a apresentar o documento de 
vacinação, é infringir os direitos fundamentais constitucionais à priva-
cidade e à igualdade, que regem a totalidade da nossa ordem jurídica. 

Assim sendo, há um legítimo interesse do Estado em combater 
essa prática. Exatamente pela gravidade do problema, o legislador bus-
ca tutelar seu interesse com aplicação da sanção máxima existente: a 
pena, o direito penal. As condutas sancionadas neste projeto de lei po-
dem configurar um tipo penal específico (constrangimento ilegal).

Mas a melhor doutrina ensina que o ilícito no direito é um só, 
trata-se de um ato contrário ao direito, de uma violação ao ordenamento 
jurídico. Nessa seara, temos ilícitos civis, penais, tributários, eleitorais, 
administrativos etc. E dentro dessas áreas, há também diversos tipos de 
sanções, que variam desde pagamentos de indenizações, de multas, de 
perdas de direito, de nulidades, até a perda da liberdade e a limitação 
de direitos.

Dessas sanções, sem sombra de dúvida, a condenação penal é a 
mais grave, tanto pela gravidade da penalidade aplicada, quanto pelo 
peso moral da persecução penal (envolvendo investigações policiais, 
julgamentos etc.). Exatamente por isso, é no processo penal que se atri-
bui o maior grau de proteção ao Réu.

Todavia, nas últimas décadas, tem-se aumentado significativa-
mente o número de tipos penais (crimes ambientais, tributários, econô-
micos, de perigo abstrato etc.), e tal fato, aliado ao alto grau de proteção 
ao réu em processo penal, conflui para o inchamento das varas penais e 
das delegacias, levando a uma grande ineficácia do sistema repressivo.

Em 1902, o renomado jurista alemão, James Goldschmidt, em sua 
obra Das Verwaltungsstrafrecht (Direito penal administrativo), aponta-
va para importância do Direito Administrativo sancionador como meio 
importante de repressão a pequenos delitos, pois nele não há processo, 
não há judicialização, o que agiliza a aplicação da sanção ao infrator.

Para que compreendamos isso, basta pensar na diferença entre 
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os crimes e as infrações de trânsito. Não faria sentido exigir um pro-
cesso penal para punir um motorista que dirigisse acima do limite de 
velocidade, mais eficaz é a aplicação da multa de trânsito, mediante 
procedimento administrativo, sem qualquer tipo de judicialização. Isso 
deve valer para o caso em questão, cuja sanção deve ser também apli-
cada de forma rápida e sem grandes custos, tal como ocorrem com as 
infrações de trânsito.

No contexto da pandemia, percebemos a capacidade da Admi-
nistração em impor as mais variadas restrições mediante aplicações das 
mais diversas multas administrativas e até limitações de direito, mui-
tas vezes em flagrante ilegalidade. Multa para quem não usar máscara, 
multa para quem não respeitar horários de restrição etc.

A multa administrativa é um instrumento importante para manter 
a ordem social, mas deve ser usada na busca do bem comum, que en-
volve o combate à discriminação injustificada, a defesa da privacidade, 
tal como propomos neste Projeto de Lei.

Diante das razões aqui expostas, contamos com a aprovação do 
presente projeto pelos nobres pares desta Casa.

São Luís, 20 de setembro de 2021 - DR. YGLÉSIO - DEPUTA-
DO ESTADUAL

PROJETO DE LEI N° 467 / 2021

Institui o Dia Estadual da Literatu-
ra Maranhense no calendário oficial do 
Estado do Maranhão.

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º Fica instituído o Dia Estadual da Literatura Maranhense, 
no âmbito do Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no 
dia 10 de agosto.

Art. 2º O Dia Estadual da Literatura Maranhense fará parte do 
Calendário Oficial de Eventos do Estado, cabendo ao Poder Executivo, 
por seus órgãos competentes, definir a programação dos eventos come-
morativos da data.

Art. 3º Para a consecução dos objetivos desta Lei, o Poder Exe-
cutivo deverá buscar a colaboração das escolas para garantir o acesso à 
Literatura Maranhense em toda a rede escolar do Estado.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de setembro de 
2021. - Mandato Popular! - PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAI-
CKEL”, DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 
20 de setembro de 2021. - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA 
SILVA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei tem como objetivo instituir o Dia Esta-

dual da Literatura Maranhense no âmbito do Estado do Maranhão, a ser 
comemorado anualmente no dia 10 de agosto.

O dia 10 de agosto é simbólico para todos os maranhenses por 
diversas razões. Por duas em especial, a primeira é a data em que se 
comemora a fundação da Academia Maranhense de Letras, e a segunda, 
o dia em que se comemora o aniversário do poeta caxiense Antônio 
Gonçalves Dias, o autor de “Primeiros Cantos”, que com a Canção do 
Exílio deu ao Brasil uma de suas primeiras impressões de paisagem 
através de seus textos. Foi também, um dos primeiros Românticos do 
século XIX, reconhecido nacionalmente por influenciar o caráter nacio-
nal da literatura brasileira. 

A literatura nacional, como fonte de pesquisa, cultura e história 
da identidade nacional, gera conhecimento sobre os contextos,  estilos 
e as variações linguísticas da nossa história através do olhar dos escri-
tores em suas épocas. 

A instituição do Dia Estadual da Literatura Maranhense no ca-

lendário oficial do Estado, propicia um repertório de saberes novos e 
novas programações aos alunos da rede de Ensino Médio do Maranhão. 
No formato cultural proposto pela data, esse conhecimento estimulado, 
os dará a propriedade cultural local e estimulará a  expansão de outras 
vertentes da literatura nacional.

Segundo o professor do Departamento de Letras da Universida-
de Federal do Maranhão, Dino Cavalcante, a Literatura Maranhense 
já é patrimônio cultural de todos os brasileiros e por isso merece seu 
reconhecimento enquanto dia que marca a cultura popular do Estado, 
através da escrita aos olhos de grandes nomes como Odorico Mendes, 
Trajano Galvão de Carvalho, Arthur Azevedo, Aluísio Azevedo, Graça 
Aranha, Humberto de Campos, Viriato Corrêa, Josué Montello, Ferreira 
Gullar, Nauro Machado e outros. (Cavalcante, 2021)

Desse modo, a Literatura Maranhense é uma realidade históri-
ca, que merece reconhecimento como tal, pelo Estado e pela sociedade 
civil, para que se institua o Dia 10 de Agosto, o Dia da Literatura Ma-
ranhense.

Assim, ao criarmos o Dia Estadual Literatura Maranhense, nossa 
intenção, além de homenagear estes e outros importantes autores literá-
rios maranhenses, é a de valorizar os profissionais da educação dedica-
dos à literatura maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 20 de setembro de 
2021. - Mandato Popular! - PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAI-
CKEL”, DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 
20 de setembro de 2021. - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA 
SILVA - Deputado Estadual – PT

MOÇÃO Nº 069/2021
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração ao Dia do Contador, que é comemorado no dia 22 de 
setembro, ao Presidente Sergio Murilo Cruz de Oliveira, ao Vice-Pre-
sidente Felipe Arnon Marques Tavares, representante do Conselho 
Regional de Contabilidade do Maranhão e extensivo a todos os pro-
fissionais de contabilidade no Estado do Maranhão. 

O dia do contador é comemorado no dia 22 de setembro, com 
propósito de homenagear todos os profissionais que estuda e avalia as 
atividades financeiras de uma empresa, ou seja, o chamado “Contador”.  
Ressalto ainda, que esse profissional que tem ao seu cargo as questões 
tributárias e patrimoniais da empresa, e passa o seu dia a dia envolvido 
em planilhas, calculadoras e muitos cálculos.

Com todo respeito minha intenção homenagear todos os profis-
sionais que atuam direta ou indiretamente exercendo com brilhantismo 
seu ofício que é a contabilidade em todo nosso Estado. 

O contador enxerga nos números a possibilidade de crescimento 
e com suas habilidades converte em resultados, por isso desejo um Feliz 
dia do contador!

Diante o exposto, com o objetivo de homenagear todos os bravos 
profissionais de contabilidade no Estado do Maranhão, que merecem 
todo o nosso respeito e admiração, não poderíamos deixar de externar 
nossos agradecimentos, razão pela qual registramos essa singela home-
nagem com o encaminhamento desta presente Moção de Aplauso.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 341 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
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Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulações a(o) Pastor Joseano Ferreira 
parabenizando pela Inauguração do Templo da Congregação Estrela da 
Manhã no Povoado Bandeira, é honra e dever que cabe a mim Deputa-
da, pois temos acompanhado desde a criação, o exemplo de dedicação 
e seriedade com que vem imprimindo no exercício de seu ministério. 
A igreja Evangélica Assembleia de Deus Campo da Ponte na figura do 
Pastor acima mencionado é merecedor do nosso respeito, neste momen-
to em que o mundo é alvo de tantas perdas a igreja busca através da 
pregação da palavra trazer mais paz e amparo a sociedade na pessoa de 
Nosso Senhor Jesus.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de setembro de 2021. - 
PROFESSORA SOCORRO WAQUIM - Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 342 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que seja consignado pê-
sames pelo falecimento do Ex nos Anais desta Casa um voto de -Ve-
reador do Município de Dom Pedro Sr. José de Jesus Lemos (Duda 
Lemos), ocorrido no último dia 13, no referido Município.

Além de Ex-Vereador, José de Jesus Lemos, foi uma grande Li-
derança no Município, prestando relevantes serviços para a população 
e a cidade de Dom Pedro, até os últimos dias de vida, promoveu impor-
tantes políticos, através do tão conhecido Senadinho e seu desapareci-
mento deixa uma lição de vida e dignidade.

Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem de condolên-
cias aos familiares do saudoso José de Jesus Lemos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de setembro de 2021. - ANTONIO 
PEREIRA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 343 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da 
Câmara Municipal e extensivo a população do município de Axixá, 
parabenizando-os pela passagem do aniversário de fundação da cidade, 
que ocorreu no dia 23  de setembro de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 344 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Prefeito(a), ao Presidente 
da Câmara Municipal, e extensivo a toda população do município 
de São José de Ribamar, parabenizando-os pela passagem do aniver-
sário de fundação da cidade, que ocorreu no dia 24 de setembro de 
2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 345 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 

enviada Mensagem de Congratulação a(o) Prefeito(a), ao Presidente 
da Câmara Municipal, e extensivo a população do município de 
São Domingos do Maranhão, parabenizando-os pela passagem do 
aniversário de fundação da cidade, que ocorreu no dia 24 de setembro 
de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 346 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Prefeito(a), ao Presidente 
da Câmara Municipal, e extensivo a população do município de 
Vitorino Freire, parabenizando-os pela passagem do aniversário de 
fundação da cidade, que ocorreu no dia 25 de setembro de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 347 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Prefeito(a), ao Presidente 
da Câmara Municipal, e extensivo a população do município de 
Igarapé do Meio parabenizando-os pela passagem do aniversário de 
fundação da cidade, que ocorreu no dia 29 de setembro de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 348 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Congratulação a(o) Prefeito(a), ao Presidente 
da Câmara Municipal, e extensivo a população do município de 
Santa Helena, parabenizando-os pela passagem do aniversário de fun-
dação da cidade, que ocorreu no dia 30 de setembro de 2021.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 20 de setembro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 5422 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente Indicação, 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Maranhão, 
Flávio Dino, com a devida indexação do anteprojeto que versa sobre o 
Piso Salarial dos Farmacêuticos  no Estado do Maranhão, na forma 
que dispõe o anteprojeto em anexo. 

Na qualidade de representante da classe dos profissionais de far-
mácia no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção es-
pecial à nossa propositura.

JUSTIFICATIVA
A legislação trabalhista brasileira determina uma série de ga-
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rantias da remuneração devida aos trabalhadores. Maurício Gondinho 
Delgado (2019) em “Curso de Direito do Trabalho”, relaciona entre 
as garantias, o salário profissional, que está inserido nas proteções ju-
rídicas do valor do salário, denominado de “patamar salarial mínimo 
imperativo”, podendo ser universal, para todo o mercado, ou especial, 
relativo a determinadas profissões ou categorias profissionais especiais. 
Essa proteção, na Constituição Federal (1988), está prevista nos seguin-
tes termos:

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 
outros que visem à melhoria de sua condição social:

V – Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho;

O piso salarial é conhecido em nossa legislação ordinária como 
salário mínimo profissional, que, ainda segundo Delgado (2019) é fixa-
do por lei, sendo deferido ao profissional cujo ofício seja regulamenta-
do também por diploma legal. São exemplos expressivos de salário mí-
nimo profissional os estipulados para médicos (Lei nº 3.999, de 1961; 
OJ53, SDI/TST) e para engenheiros (Lei nº 4.950-A, de 1966; OJ 30, 
SDI/TST), além de outros profissionais que tenham diploma legal regu-
lamentador específico.

Hoje, profissionais de várias atividades, especialmente as relacio-
nadas a saúde, além de uma carga horária elevada, acumulam mais de 
um emprego com o intuito de conseguir uma remuneração digna. Mes-
mo assim, em muitos casos esse objetivo não é alcançado. A jornada de 
trabalho desgastante, associada ao estresse pelos deslocamentos entre 
os diversos locais de prestação dos serviços, compromete irremediavel-
mente tanto a saúde do profissional quanto a qualidade do atendimento 
ao paciente. Isso acaba prejudicando a totalidade da população que, a 
cada dia, tem seu sofrimento aumentado com a deterioração do sistema 
de saúde do país.

Portanto, entendemos que a fixação do piso salarial por lei torna-
-se crucial para o bom desempenho de determinadas atividades, na me-
dida em que dará melhores condições de trabalho aos profissionais que, 
percebendo uma remuneração condizente com suas responsabilidades, 
poderão exercer o ofício em apenas um estabelecimento.

A presente medida se justifica também como fator, de valorização 
do profissional que, após anos e anos de estudo, de graduação, especia-
lização, e que constantemente ainda precisa atualizar-se para atender 
bem os pacientes.

Estudos e informações coletadas, através dos profissionais de far-
mácia e do Conselho Regional de Farmácia do Maranhão, nos levam à 
conclusão de que, o mais próximo do ideal de remuneração desses tra-
balhadores, seria um piso salarial correspondente a carga horária diária/
semanal de 4 (quatro) horas diárias = 20 (vinte) horas semanais no valor 
de R$ 1.60000,00 (mil e seiscentos reais); 6 (seis) horas diárias = 30 
(trinta) horas semanais no valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos 
reais) e 8 (oito) horas diárias = 40 (quarenta) horas semanais no valor 
de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Ansiamos com essa iniciativa, como já referido anteriormente, 
além de valorizar os profissionais, como também contribuir para a me-
lhoria de seu desempenho, principalmente no que se relaciona com o 
atendimento à população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 14 DE SETEMBRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

Anteprojeto de Lei _____/2020

Dispõe sobre o piso salarial do 
Farmacêutico no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá outras Providências.

Art.1º – O piso salarial do Farmacêutico no âmbito do Estado do 
Maranhão é de:

I – R$ 1.600,00 (Mil e Seiscentos Reais) mensais, para jornada de 

até quatro horas diárias ou vinte horas semanais;
II – R$ 2.600,00 (Dois Mil e Seiscentos Reais) mensais, para 

jornada de até seis horas diárias ou trinta horas semanais;
III – R$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais) mensais, para jor-

nada de até oito horas diárias ou quarenta horas semanais.

Parágrafo primeiro: Para o Farmacêutico Responsável Técnico 
o salário-base será acrescido do adicional de Responsabilidade Técnica 
(RT) no valor correspondente a 20% do piso.

Parágrafo segundo: O Farmacêutico Substituto e o Farmacêu-
tico Ferista receberão o mesmo salário-base do Farmacêutico Respon-
sável Técnico.

Art.2º – O reajusto do piso salarial de que trata esta lei é anual, 
sempre no dia primeiro de janeiro do ano subsequente, pela variação 
acumulada do Índice Nacional de Preço ao Consumidor.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 14 DE SETEMBRO DE 2021. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 22.09.2021

INDICAÇÃO Nº 5442 / 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, a Secretaria de Estado de Esporte 
e Lazer - SEDEL, ao Secretário Rogério Cafeteira e a Secretária de 
Infraestrutura – SINFRA, na pessoa do Secretário Clayton Noleto, 
a solicitação para reforma do Estádio Miguel Lima no Município 
de Timon.

As melhorias visam promover mais conforto e qualidade aos atle-
tas e a população que utilizam o espaço, além de incentivar a prática 
esportiva como qualidade de vida. A reforma será de muita importância 
não apenas para o esporte, mas, também no âmbito social e educativo, 
pois será mais um espaço adequado que poderá ser utilizado para ofere-
cer atividades esportivas de promoção a saúde e lazer.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA). São Luís, 15 de setembro 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 5443 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitando-lhes 
que adotem providências, COM OBJETIVO DE RESTABELE-
CER O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “MESACOL 
- MESALAZINA” AOS PACIENTES DE DOENÇAS CRÔNICAS 
COMO RETOCOLITE ULCERATIVA OU CROHN.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possi-
bilidade de restabelecer o fornecimento do medicamento MESACOL 
- MESALAZINA que é de suma importância para o tratamento de pa-
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cientes com doenças crônicas como Retocolite Ulcerativa ou Crohn.

Convém ressaltar que o artigo 196 da Constituição Federal de 
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido 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”. 

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e 
dever do Estado, garantido 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.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de setembro 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 Nº 5444 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa  Excelência que, após 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito de São Luís, Dr. Eduardo Braide, bem como ao Secretário 
Municipal de Obras e Serviços Públicos-SEMOSP, Dr. David Col 
Debella, no sentido de que seja autorizado e realizadas com a devida 
urgência obras de recuperação das vias do Bairro de Fátima, sobretudo 
nas seguintes: 

Primeira Travessa Djard Ramos Martins;
Segunda Travessa Djard Ramos Martins e
Travessa José Sarney (Rua Projetada).
  
Nossa solicitação decorre do fato de as citadas ruas encontrarem-

se em péssimas condições, prejudicando o tráfego, causando danos aos 
veículos, provocando acidentes e consequentemente, impossibilitando 
a locomoção dos moradores daquela área com a devida segurança.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, 14 de maio de 2021. - HELENA 
DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

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

INDICAÇÃO N° 5445 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal/MA, o Senhor 
Edvan Brandão de Farias, para que tome ciência e faça cumprir a lei 
nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo), “Institui o Selo Empresa 
Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e dá provi-
dências.”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de feve-
reiro de 2021. - Daniella Tema - DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
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já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5446 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas/MA, o Senhor 
Erik Augusto Costa e Silva, para que tome ciência e  faça cumprir a lei 
nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o Selo Empresa 
Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e dá provi-
dências.”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 

de trabalho;
V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 

suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5447 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda/MA, o 
Senhor Rigo Alberto Teles de Sousa, para que tome ciência e faça cum-
prir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 

de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5448 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo/MA, a 
Senhora Luciana Borges Leocádio, para que tome ciência e faça cum-
prir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº   /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
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de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-

rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5449 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias/MA, o Senhor 
Fábio José Gentil Pereira Rosa, para que tome ciência e faça cumprir 
a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o Selo Em-
presa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.
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Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 

podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5450 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro/MA, o 
Senhor Ailton Mota dos Santos, para que tome ciência e faça cumprir 
a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (segue em anexo),  “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-

putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
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vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5451 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente à Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão/MA, 
Senhora Raimunda da Silva Almeida, para que tome ciência e faça cum-
prir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5452 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz/MA, o 
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Senhor Francisco Assis Andrade Ramos para que tome ciência e a faça 
cumprir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o 
Selo Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5453 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque/MA, o 
Senhor Daniel Franco de Castro, para que tome ciência e faça cumprir 
a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o Selo Em-
presa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:
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I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-

tação profissional à mulher;
II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 

programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 

de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5454 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente à Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar/MA, 
a Senhora Maria Paula de Azevedo Desterro para que tome ciência e 
a faça cumprir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (segue em anexo), 
“Institui o Selo Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do 
Maranhão e dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
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Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5455 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente à Excelentíssima Prefeita de Paraibano/MA, a Senho-
ra Vanessa Queiroz Furtado Ferro para que tome ciência e faça cumprir 
a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (segue em anexo),  “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-

putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
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como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5456 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons/MA, o Se-
nhor Enoque Ferreira Mota Neto para que tome ciência e faça cumprir 
a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (segue em anexo),  “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;
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VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-

rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5457 / 2021

Senhor Presidente,
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Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente à Excelentíssima Prefeita de Pedreiras/MA, a Vanes-
sa dos Prazeres dos Santos para que tome ciência e a faça cumprir a lei 
nº 11.455, de 27 abril de 2021 (que segue em anexo), “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências.”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;
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VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5458 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Pinheiro/MA, o Senhor 
João Luciano Silva Soares,para que tome ciência e faça cumprir a lei 
nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o Selo Empresa 
Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e dá provi-
dências”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.
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Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;
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VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;
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de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 

ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5459 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra/MA, 
o Senhor Raimundo Alves Carvalho, para que tome ciência e faça cum-
prir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo),  “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências.”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
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nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5460 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena/MA, 
o Senhor Salomão Barbosa de Sousa, para que tome ciência e a faça 
cumprir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo), “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e dá 

providências.”
O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 

as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
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no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5461 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar/
MA, o senhor Júlio César de Sousa Matos, para que tome ciência e faça 
cumprir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo), “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
providências.”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 

programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5462 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente à Excelentíssima Prefeita de São Roberto/MA, a 
Senhora Danielly Coelho Trabulsi, para que tome ciência e faça cum-
prir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo), “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências.”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 

tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.
Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-

cessário e couber esta lei;
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-

rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 5463 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente à Excelentíssima Prefeita de Timon/MA, a Senhora 
Dinair Sebastiana Veloso da Silva, para que tome ciência e a faça cum-
prir a lei nº 11.455, de 27 abril de 2021 (em anexo), “Institui o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá providências.”

O Selo Empresa Amiga da Mulher tem a finalidade de incluir 
as pessoas jurídicas nas políticas públicas voltadas para a proteção e 
defesa dos direitos das mulheres. Nesse diapasão, cabe ao poder públi-
co a divulgação e incentivo para que haja o maior número de adesão 
possível.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

São Luís/MA, 05 de maio de 2021. - DANIELLA TEMA - De-
putada Estadual

PROJETO DE LEI Nº        /2021

Institui o selo “Empresa Amiga da 
Mulher” no âmbito do Estado do Mara-
nhão e dá providências.
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Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Selo 
Empresa Amiga da Mulher, a ser conferido às empresas maranhenses, 
que desenvolvem ações e projetos em favor da valorização da mulher, e 
de combate da violência contra as mulheres e do feminicídio.

Art. 2º - Para receber o Selo que trata o artigo anterior, a empresa 
deverá:

I – Desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capaci-
tação profissional à mulher;

II – Apresentar carta de compromisso constando ações, projetos e 
programas, convênios e parcerias com órgãos ou empresas públicas ou 
privadas, entidades filantrópicas, associações que visem a qualificação 
profissional, a inclusão, o bem-estar e o desenvolvimento da mulher no 
mercado de trabalho;

III – Divulgar políticas e campanhas adotadas na defesa de direi-
tos das mulheres, tanto de âmbito estadual como nacional, que visam 
coibir e erradicar a violência e o feminicídio;

IV -  Promover ações afirmativas com temas voltados à saúde da 
mulher, sua qualidade de vida, bem com empreendedorismo e mercado 
de trabalho;

V – Acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de 
suas colaboradoras;

VI – Disponibilizar áreas de apoio para lactantes, provendo ma-
nutenção do local;

VII – Desenvolver outras atividades que sejam contribuintes para 
a valorização da Mulher;

Art. 3º – O Selo “Empresa Amiga da Mulher” será atribuído às 
empresas que cumprirem suas responsabilidades sociais e comprova-
rem por meio de portfólio apresentado que desenvolve atividades pre-
vistas no artigo anterior.

Art. 4º - A certificação será concedida anualmente no mês de 
março, tendo a empresa candidata ao selo, o período do mês de janeiro 
para requer mediante a apresentação do portfólio junto a Secretaria de 
Estado da Mulher.

Art. 5º - A validade do selo será pelo período de 02(dois) anos, 
podendo ser renovado por quantas vezes for pleiteado, sempre que 
comprovar o desenvolvimento das atividades previstas no artigo 2º.

Art. 6º - A empresa poderá utilizar o Selo em sua logomarca, 
tendo como prerrogativa a utilização em peças publicitárias.

Art. 7º - O poder executivo poderá regulamentar no que for ne-
cessário e couber esta lei;

Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação;

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Para o desenvolvimento de políticas públicas eficazes é necessá-
rio que a maior quantidade de segmentos da sociedade esteja envolvida 
no processo. Nesse particular, trata-se uma ação afirmativa que busca 
incluir as empresas na participação de tais políticas que corroboram 
para a defesa dos direitos da mulher.

Com essa medida, será possível chamar a atenção de empresas e 
segmentos industriais para que possam se envolver nessa bandeira tão 
nobre que pode contribuir concretamente para trabalhar homens e mu-
lheres, tanto internamente nos estabelecimentos comercias e industriais 
como também externamente no âmbito da sociedade maranhense.

O selo “Empresa Amiga da Mulher” vai evidenciar empresas que 
já colaboram para a defesa de direitos da mulher, como também moti-
vará outras a participar desse processo tão fundamental para igualdade 
e equidade de homens e mulheres.

Infelizmente, as mulheres continuam em desigualdade em rela-
ção aos homens. Elas ganham menos, fazendo o mesmo trabalho. Elas 
ocupam menos cargos públicos e tem menor acesso a Educação, tudo 
isso conforme dados do IBGE. Porém a Constituição Federal em seu 
artigo 5º, a igualdade entre os gêneros. 

Desse modo, é preciso avançarmos de forma legislativa, com a 
criação de políticas públicas para promoção dessa igualdade, bem como 
coibir essa violência que tem sido praticada de todas as formas.

Diante do exposto e da relevância da matéria, conto com o apoio 
dos nobres legisladores para a aprovação deste projeto.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 02 de fevereiro 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5464 /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, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Chefe do Executivo Estadual, o Sr. Flávio Dino, e ao Secre-
tário de Estado da Educação, o Sr. Felipe Camarão, solicitando que 
o Centro Educacional Albert Einstein, localizado no município de 
Coelho Neto/MA, receba o nome de Centro Educacional Dr. Carlos 
Magno Duque Bacelar.

A referida indicação tem como finalidade homenagear o Sr. Car-
los Magno, que faleceu aos 83 anos no dia 14 de setembro de 2021. Por 
ter sido não só um Advogado, que muito contribuiu para a sociedade 
maranhense, mas que também desempenhou as funções de Deputado 
Estadual, Deputado Federal, Senador, Secretário da Educação no Ma-
ranhão, Vice-Prefeito de São Luís, eleito no mandato do Governador 
Jackson Lago, e Prefeito do município de Coelho Neto.

Ressalto que, o Centro Educacional em questão, anteriormente, 
já recebeu o nome de C.E. Dr. Carlos Magno Duque Bacelar, mas com 
a proibição, em todo o território nacional, de atribuir nome de pessoa 
viva a bem público foi substituído ao nome atual. Assim, solicitamos o 
atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 16 de setembro de 2021. - Rafael Leitoa - DEPU-
TADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 5465/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Gover-
nador Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual 
de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando com a maior brevi-
dade possível, o melhoramento do trecho de 17 km, que liga  a saída da 
Br 230 até o Povoado Manga,  no Município de Barão Grajau – Ma..

O melhoramento da Estrada Vicinal é de suma importância para 
aquela municipalidade Ribeirinha, levando condições de trafegabilida-
de, para o Turismo, Agricultura Familiar e pesca e garantindo o direito 
de ir vir para cidadãos do Município.

Diante do exposto à que a presente indicação se destina, solicito 
se possível, que a presente indicação fosse incluída no PROGRAMA 
MARANHÃO FORTE. 

Ao mesmo tempo, desejo votos de estima ao Governador Flávio 
Dino e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, 
pelo comprometimento com toda população Maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
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ESTADO DO MARANHÃO, 15 de setembro de 2021. - Profª Socorro 
Waquim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5466 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR DO ES-
TADO, FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE FAZENDA DO 
MARANHÃO, MARCELLUS RIBEIRO ALVES, solicitando que 
adotem providências a fim de REDUZIR A ALÍQUOTA DO IMPOS-
TO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 
(ICMS) INCIDENTE SOBRE OS COMBUSTÍVEIS NO MARA-
NHÃO.

A presente solicitação é fruto do pedido de milhares de mara-
nhenses que sofrem com o forte impacto econômico e social da pan-
demia da COVID-19. Ademais, outras unidades da federação já estão 
analisando o tema e alguns, como o Governo de Brasília, já enviaram às 
casas legislativas a matéria para apreciação dos legisladores para redu-
ção da alíquota do referido imposto.

PREÇO DA GASOLINA: CÂMARA LEGISLATIVA DO DF 
APROVA PROJETO PARA REDUZIR ICMS DE COMBUSTÍ-
VEIS

Alíquota da gasolina passa de 28% para 25%, até 2024; do diesel, 
passa de 15% para 12%. Emenda prevê punições para estabelecimentos 
que não repassaram redução aos consumidores.

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2021/09/15/pre-
co-da-gasolina-camara-legislativa-do-df-aprova-projeto-para-reduzir-
-icms-de-combustiveis.ghtml

Plenário Nagib Haickel, 17 de setembro de 2021. - WELLING-
TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5467 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao excelentíssimo senhor GOVERNADOR 
DO ESTADO, FLÁVIO DINO, e ao PRESIDENTE DA AGÊNCIA 
ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLI-
COS (MOB), DANIEL CARVALHO, solicitando que adotem provi-
dências a fim de REALIZAR MANUTENÇÃO CORRETIVA DA 
RODOVIA MA-203 (ESTRADA DO ARAÇAGY), EM CARÁTER 
DE URGÊNCIA, DEVIDO AO ALTO NÚMERO DE ACIDENTES 
NO LOCAL E O PERIGO À VIDA DOS MARANHENSES QUE 
UTILIZAM A RODOVIA.

A presente solicitação surgiu após a entrega da obra na referida 
rodovia ser entregue e apresentar grandes problemas como a falta de 
fiscalização, a sinalização confusa, a ausência de isolamento da via ex-
clusiva, que era para ser utilizada pelo BRT, projeto abandonado pelo 
Governo do Estado, e entre outros fatores.

Assim, solicitamos que o Governo do Estado, realize URGENTE 
tais obras de manutenção corretiva.

Plenário Nagib Haickel, 17 de setembro de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5468 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regime Interno desta Casa, requeiro a 
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado Ofício ao 
Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino, no sentido de verificar 
a viabilidade de denominar Estrada São José de Ribamar, a rodovia 
estadual MA-201, que liga o município de São Luís ao município de 
São José de Ribamar.

Justificamos a presente reivindicação, como homenagem a São 
José de Ribamar, por ser um Santo de grande devoção do povo católico 
maranhense, que o reconheceu como Padroeiro do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 20 de Setembro de 2021. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Expediente lido. À Publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Secretários presentes à 
Mesa, caros colegas Deputados e Deputadas, presentes em Plenário, 
internautas. Eu ocupo essa tribuna pela manhã, apenas para fazer um 
registro. Ontem, que estávamos presentes, o Deputado Antônio Pereira, 
o Deputado Professor Marco Aurélio, o Deputado Adelmo, a Deputada 
Ana do Gás, Deputado Ariston, que deve estar por aqui. Estávamos 
ontem pela manhã, no Palácio dos Leões, na Sala de Atos, onde o 
Senhor Governador Flávio Dino, do Estado do Maranhão; o Vice-
Governador Brandão, Dr. Brandão; o Secretário de Estado da Saúde 
Lula; o Secretário das Cidades, Márcio Jerry; o Deputado Federal, 
ex-Deputado Estadual, Bira do Pindaré, e outras autoridades. Muitos 
prefeitos ali, num ato de entrega, Deputada Helena, de 11 ambulâncias. 
E lá, Deputado Florêncio, eu dizia que talvez quem visse aquele ato, 
achasse um ato simples e até simplório, um Governador entregar 11 
ambulâncias para 11 municípios, mas aquele ato, que, no meu ponto 
de vista, é simbólico, primeiro, ele representa as 11 ambulâncias, parte 
das 120, 124 ambulâncias compradas, Deputado Arnaldo Melo, com 
recursos do Tesouro Estadual pelo Governo do Estado, por meio da 
Secretaria da Saúde do Estado do Maranhão, em uma ordem aí de 
muitos milhões de reais. Mas eu dizia que aquele ato simbólico ali 
presente, realizado naquela manhã, era apenas a ponta do iceberg do 
que hoje a saúde no Estado do Maranhão, por exemplo, nós gastamos 
hoje com assistência à saúde, no Maranhão, em torno de 200 milhões/
mês, assistência à saúde custa ao Estado do Maranhão 200 milhões/mês. 
O trabalho que nós vimos que o Governador Flávio Dino tem feito pela 
saúde é um trabalho hercúleo. E eu também dizia naquele ato que nós 
ali, deputados ali, todos nós estávamos juntos neste momento porque, 
até hoje, o município que tem, como eu tenho prefeitos que têm recursos 
na conta para comprar ambulâncias, recursos de receitas próprias, 
recurso do próprio município, dos repasses constitucionais, não têm 
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como comprar ambulância porque não existe no mercado ambulância 
para ser vendida e a ser comprada. O Estado comprou uma quantidade 
maior e mesmo assim recebe, pouco a pouco, essa quantidade adquirida. 
Portanto, eu quero parabenizar o Governo do Estado, o Secretário Lula, 
Governador Flávio Dino por fazer este trabalho que estão fazendo na 
saúde. Não se pode falar em saúde hoje sem falar em pandemia. E o 
trabalho que está sendo feito em relação à pandemia, nesta última fase, 
que é a fase da imunização, passando pela fase da Vigilância Sanitária, 
das questões sanitárias. Depois, a fase da assistência médica que também 
foi extremamente adequada, é até uma redundância, e agora estamos na 
fase, claro, da imunização, mas também com olhos voltados para as 
questões das assistências também à saúde, das internações, das UTIs, 
internações, enfim, enfermaria, consultas, tratamentos domiciliares, 
tudo isso o Estado tem feito de maneira adequada. Eu quero aqui 
parabenizar o Professor Marco Aurélio, estivemos ali juntos, sabemos 
que esse recurso do governo do Estado foi colocado, entregamos uma 
ambulância para São Pedro da Água Branca, é o nosso colega que faz 
um trabalho, reconhecendo o trabalho que ele faz na Região Tocantina. 
Aquela ambulância de São Pedro de Água Branca, nós fizemos aqui 
vários pronunciamentos e tratei, a cada 15 dias, enquanto presidente 
da Comissão de Saúde, porque, uma vez conversando com o Lula, 
disse que nós não podemos colocar as ambulâncias apenas de uma 
maneira política para os municípios, tem aqueles que não têm nenhuma 
ambulância, como é o caso de São Pedro de Água Branca. E que, na 
próxima quantidade de ambulância que for entregue, eu queria que 
colocasse São Pedro de Água Branca pelas questões aqui colocadas, 
pela questão técnica. E ele me prometeu e assim fez. Eu quero também 
aqui agradecer ao Professor Marco Aurélio pela força que ele deu à 
Secretaria de Estado da Saúde por ter colocado essa ambulância lá 
para São Pedro de Água Branca. Ao Adelmo, também, entregamos 
juntamente para o prefeito de Esperantinópolis, um prefeito que eu tive 
a honra e o prazer de estar ali com ele nos momentos da campanha 
anterior, na campanha do ano passado a prefeito, em todos os comícios, 
em todas as caminhadas, estivemos ali juntos, participei efetivamente 
da campanha e lá inclusive adquiri covid que me deixou 13 dias na UTI. 
Eu peguei ali na cidade de Esperantinópolis, numa grande caminhada 
que fizemos. Quero agradecer aqui ao Deputado Adelmo por também 
estarmos juntos, entregando aquela ambulância para a grande cidade 
de Esperantinópolis. Senhor Presidente, era apenas esse registro e 
agradecer, em nome de Esperantinópolis, em nome de São Pedro da 
Água Branca, ao Governador Flávio Dino e ao Senhor Secretário de 
Estado da Saúde Lula, Doutor Carlos Lula, pelas ambulâncias colocadas 
para aquele município com recurso do governo do Estado, recursos 
próprios do governo do Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
Senhoras Deputadas, todos que acompanham esta sessão. Venho 
destacar duas pautas no meu pronunciamento no Pequeno Expediente. A 
primeira delas diz respeito a uma questão sanitária, a uma preocupação 
que o governo tem tido, mas que precisa cada vez mais estar integrada 
a um diálogo e precisa também de todo o apoio da imprensa do estado 
do Maranhão. Há algumas semanas, começou a rodar nos grupos de 
WhatsApp, nas redes sociais, e criou uma preocupação muito grande 
acerca de uma doença conhecida popularmente como urina preta, 
que é a síndrome de Haff. Segundo os vídeos divulgados, na região 
Norte, sobretudo, alguns estados teriam registrados alguns casos. 
E esses casos tomaram conta das redes sociais. No que diz respeito 
aos pescados contaminados estariam transmitindo essa doença. E foi 
uma intensidade tão grande essa informação que afetou diretamente 
toda uma cadeia produtiva. Os piscicultores do Maranhão, hoje, 
enfrentam grande dificuldade mesmo sem sequer um único caso ter 
sido registrado no Maranhão. Eu venho fazer esse pronunciamento 
porque tenho dialogado rotineiramente com o chefe da Vigilância 
Sanitária, o senhor Edimilson, com o Secretário de Agricultura, senhor 
Sérgio, com a chefe da AGED, a Dra. Fabíola. E nesses diálogos tenho 

procurado saber as ações do Governo do Estado no que diz respeito a 
essa fiscalização rígida de todos os produtores para que se garanta a 
qualidade e a segurança do pescado para que o povo possa consumir 
plenamente, haja vista a segurança garantida pelos órgãos sanitários do 
Estado. E essa discussão é mais do que importante porque as vendas 
diminuíram drasticamente. E, sobretudo, no momento onde a carne 
de gado está muito cara, essa proteína do peixe, garantida a segurança 
para o consumo, é algo fundamental para as pessoas e também para 
quem produz. Eu quero fazer questão de agradecer aqui, Presidente, a 
integração do Governo do Estado em um evento que terá em Imperatriz 
nesta quinta-feira. Será um grande encontro para discutir a qualidade 
do pescado maranhense, de modo muito especial, dos piscicultores. 
Porque esse ambiente de cativeiro, devidamente seguidas todas as 
normas sanitárias, é um ambiente seguro e não oferece esse risco. E 
reitero, é preciso que se cumpram todas as normas sanitárias. E esse 
grande encontro terá a presença do Secretário de Indústria e Comércio, 
Simplício Araújo, do Secretário de Agricultura do Estado, Sérgio 
Delmiro, da Direção da AGED, da Vigilância Sanitária do Maranhão, 
além de produtores, representantes de universidades, tanto da UemaSul 
quanto da UFMA. E é importante fazer esse debate rigoroso. Eu faço 
questão de agradecer o apoio do Governo do Estado para garantir com 
transparência a segurança para o consumo, estando condicionada a 
todos os critérios sanitários para a gente ter essa segurança. E, por fim, 
Presidente, eu quero agradecer o apoio do Governador Flávio Dino, do 
Secretário de Saúde Carlos Lula. Ontem nós fizemos a entrega de uma 
ambulância ao município de São Pedro da Água Branca. Quero dizer, 
com muita alegria, que destinei o recurso para essa ambulância, que 
trabalhamos firmes para a liberação do recurso e para a aquisição dessa 
ambulância. E agradeço o apoio do Governador Flávio Dino. Foram 200 
mil reais que destinei das minhas emendas impositivas. Tenho certeza 
que ajudará bastante aquele município e de modo muito especial com 
o compromisso que fiz com a cidade, atendendo a um pedido do meu 
grande amigo, ex-vereador e atual secretário de Ação Social, Magno 
da Farmácia, que me mostrou essa necessidade, que solicitou e que foi 
sempre reforçando esse pleito. Eu agradeço o apoio do Governo Flávio 
Dino porque, ontem, nós concretizamos, nós entregamos, e mais do que 
palavras, mas botar o recurso ajuda bastante para a ambulância chegar 
naquele município. Obrigado, Presidente. 

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

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, membros 
da imprensa. Venho à tribuna, nessa manhã, para, mais uma vez, 
agradecer o Governo do Estado pelo atendimento a nossa Indicação 
Parlamentar com base na Lei nº 14.181, que estabelece um programa 
totalmente pioneiro de combate a superendividamento. E aqui no 
Estado do Maranhão, por meio dessa legislação, em atendimento a 
nossa Indicação que estabeleceu a organização prática da efetivação 
deste programa, o Programa Dívida Zero. O Programa Dívida Zero, 
que é algo totalmente diferente de tudo que já foi visto em todo o 
país, pois, a partir do cumprimento desta lei com o auxílio do Procon, 
da Defensoria Pública e também participação da nossa Comissão de 
Direitos Humanos, aqui da Assembleia, as empresas serão obrigadas a 
apresentar uma proposta de negociação, proposta essa que caiba no bolso 
do consumidor. As empresas que já estão participando desse Programa 
nas unidades de atendimento, construídas pelo Governo do Estado no 
Shopping da Ilha, no Shopping Pátio Norte, aqui em São Luís, São José 
de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, têm apresentado propostas que 
têm trazido mais dignidade aos consumidores maranhenses. Agradeço 
aqui a participação da Equatorial, da BRK, da Caema, das instituições 
financeiras, pois têm garantido propostas parceladas, sem juros e sem 
multa. Ontem, testemunhei uma dessas negociações, a negociação 
onde uma consumidora tinha uma dívida de mais de 2 anos com a 
empresa BRK. Foi possível negociar essa dívida, tirar totalmente os 
juros, a multa e ainda parcelar em 24 meses e com desconto de 15% 
no valor do consumo. Para essa senhora que nesse momento encontra-
se desempregada, com essa forma de negociação, Deputado Antônio 
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Pereira, vai ser possível restabelecer a sua tranquilidade. Hoje em nosso 
Estado, sete a cada dez pessoas se encontram endividadas. Em São 
Luís, a nossa capital, de acordo com dados da Fecomércio, são duzentas 
e noventa e uma mil famílias que se encontram endividadas, com 
inscrição no SPC e no Serasa. E esse Programa, ele vem em boa hora. E 
o nosso objetivo em diálogo com o Governo do Estado, é fazer com que 
esse Programa percorra todo o Estado do Maranhão. Agora, já no mês de 
outubro, temos trabalhado em diálogo com a Defensoria e com o Procon 
para que esse programa possa chegar também à cidade de Imperatriz e, 
assim, fazer valer a Lei 14.181, combater o superendividamento, que 
é algo bom para o consumidor, pois consegue pagar, restabelece sua 
tranquilidade, e é bom também para as empresas que, neste momento 
de pandemia, de recessão econômica, passam a receber valores que até 
então não havia qualquer perspectiva, passam a ter mais rendimento, 
garantindo a manutenção dessas empresas, gerando emprego, gerando 
renda. Por isso, parabéns ao governo do Estado por realizar o Programa 
Dívida Zero, por cumprir a nossa indicação e por fazer valer a Lei 
14.181. Muito obrigado.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente Othelino, Senhoras Deputadas e 
Senhores Deputados, telespectadores da TV Assembleia e dos que nos 
acompanham nas plataformas digitais. Senhor Presidente, nos últimos 
anos, em nosso país, imperou uma tática de que disseminar fake news 
é algo produtivo, mas fake news têm um propósito muitas vezes de 
beneficiar quem dissemina e de colocar uma cortina de fumaça nos 
principais problemas que os agentes públicos devem resolver. Refiro-
me a essa enxurrada de fake news que se coloca sobre os altos preços dos 
combustíveis, colocando que a responsabilidade desse elevado aumento 
dos combustíveis é dos Estados. Quero colocar aqui que, no dia 19, 
20 governadores emitiram uma carta importante para o país para que 
explique o que, de fato, ocorre nessa enxurrada de aumento nos preços 
de combustíveis. E aqui, Senhor Presidente, gostaria de ler a carta: “Os 
governadores dos entes federados brasileiros signatários vêm a público 
esclarecer que, nos últimos 12 meses, o preço da gasolina registrou um 
aumento superior a 40%, embora nenhum Estado tenha aumentado o 
ICMS incidente sobre os combustíveis ao longo desse período. Essa é 
a maior prova de que se trata de um problema nacional e não somente 
de uma unidade federativa. Falar a verdade é o primeiro passo para 
resolver o problema. Brasília 19/09/2021”. Vinte governadores assinam 
essa carta: o Governador Rui Costa, da Bahia; o Helder Barbalho, do 
Pará; Governador Flávio Dino, do Maranhão; Cláudio Castro, do Rio de 
Janeiro; o Romeu Zema, de Minas Gerais; o Caiado, de Goiás; o Camilo 
Santana, do Ceará; o Ibaneis, do MDB, de Brasília; ou seja, é uma carta 
plural, não é algo que se destine apenas a um setor específico da política 
nacional, mas uma carta de quem está tratando o tema com seriedade, 
até porque não apenas os combustíveis aumentaram nesse período, mas 
todos os produtos indexados ao dólar. Nós vivemos aí essa situação 
cambial que o Governo não dá a atenção devida para os problemas 
reais. O tempo todo fazendo cortina de fumaça para poder justificar o 
injustificável, jogando para a plateia. Então, Senhor Presidente, é muito 
importante que debatemos temas importantes como esse, pois espalhar 
fake news é crime e, acima de tudo, não resolve, de fato, o problema. 
Mas, Senhor Presidente, eu gostaria de utilizar o tempo que me resta, 
para também falar de coisa boa, de mais uma ação do Governo do 
Maranhão no dia de hoje, no Dia da Árvore. Nesse dia, o Governo do 
Maranhão está plantando árvore nos 217 municípios do Maranhão. Uma 
ação importante do meio ambiente e que, inclusive, tem a participação 
direta da nossa Assembleia, Deputado Antônio Pereira, pois também, 
na mesma atividade, na mesma solenidade, será a entrega também do 
cartão do Programa Jovem Ambiental, que foi aprovado por esta Casa, 
que tem sempre sido parceira do Governo do Estado do Maranhão 
na execução de políticas públicas sérias que cuidam, de verdade, das 
pessoas em todas as pautas importantes para o nosso Estado. E a pauta 
ambiental é, sem dúvida nenhuma, fundamental. E ontem nós vimos 
o mundo inteiro, mais uma vez, Presidente Othelino, colocar a nossa 

situação de vexame pelo líder que nós temos. O Primeiro Ministro 
do Reino Unido senta-se com o nosso Presidente para tratar de pauta 
ambiental. O nosso Presidente nem sequer em restaurante nos Estados 
Unidos pode entrar porque não tomou a vacina, e é o tempo inteiro 
colocando cortina de fumaça nos problemas verdadeiros. E, hoje, em 
que estamos comemorando o Dia da Árvore, infelizmente, mais uma 
vez, batemos recorde no desmatamento, nas queimadas, pois há um 
desgoverno para desmantelar a pauta do meio ambiente. E, por falar 
nisso, eu quero aproveitar e colocar aos colegas que, na semana que 
vem, nós vamos iniciar o ciclo de audiências públicas sobre a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos, pauta tão importante para nosso Estado, 
pois trata de resolvermos um problema ambiental do país inteiro, que é o 
fim dos lixões. E, principalmente, nesta discussão vamos levar também 
a atualização do nosso Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Vamos 
discutir além da lei, além do diagnóstico, as situações e soluções, como 
os consórcios públicos, como a responsabilidade do Estado na execução 
desse consórcio. Enfim, uma pauta que o Governo do Maranhão, dos 
municípios, a sociedade civil, os geradores de resíduos sólidos precisam 
encarar para que a gente possa cumprir as metas que foram estabelecidas 
no Plano Nacional de Saneamento Básico. Então, Senhor Presidente, 
era este o meu pronunciamento no dia de hoje no pequeno expediente. 
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Com a palavra, o Deputado Marcos Caldas por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas. 
Venho aqui a esta tribuna, mais uma vez, para falar do 5º Encontro 
Regional que o PDT organizou na cidade de Pinheiro, na última sexta-
feira, dia 17. Encontro lindo e maravilhoso, encontro do “Maranhão 
Mais Feliz”, onde ali estava o nosso pré-candidato ao Governo do 
Estado, o Senador Weverton. Também tivemos a honra de ter no nosso 
palanque os representantes municipais e estaduais. Lá esteve o nosso 
Presidente Othelino, que estava lá conosco e que nos recebeu muito 
bem. Quero aqui, Deputado Othelino, parabenizá-lo pela recepção e 
agradecer ao Prefeito Luciano Genésio, e muitos outros, muitas outras 
autoridades de vários municípios. Entre elas, nós acrescentamos nove 
prefeitos que não tinham comparecido ainda aos nossos encontros, já 
eram 72 e agora passam a ser 81 prefeitos que estiveram presentes no 
nosso encontro, em Pinheiro. Encontro esse, Deputado Ricardo Rios, 
que V. Ex.ª estava lá presente que começamos onde no palanque havia 
240 cadeiras, no primeiro encontro que fizemos há uns meses. Depois, 
Deputado Ricardo Rios, fomos para 300 cadeiras, porque as 240 não 
couberam as autoridades, os deputados, os vereadores, os prefeitos, 
os vice-prefeitos, os presidentes de partidos, que ali participaram. 
Já no encontro de Pinheiro, Deputado Ciro, não sei se V. Ex.ª sabe, 
já foram 350 cadeiras, no palco, para comportar o grupo de pessoas 
que estão acompanhando o “Maranhão Mais Feliz”, dando apoio ao 
Senador Weverton, que é o nosso pré-candidato. Também esteve 
presente a Senadora Eliziane, Secretário Jefferson Portela, que fez um 
belíssimo discurso e muitos Deputados Estaduais, Deputados Federais 
e muitos Prefeitos. É tanta gente, Deputado Ciro, que não consegue 
falar 10%. Nós estamos agora mandando só que a pessoa se levante 
para dar um aceno ou para bater uma salva de palmas para eles, porque 
são muitos, muitos prefeitos, muitos deputados, muitos vice-prefeitos, 
muitos vereadores e muitos presidentes de partido, muitos presidentes 
de entidades e também muitos membros do PT que estiveram presentes 
acompanhando essa caravana. Eu fico muito feliz e agradeço a presença 
de todos. E aí agora teremos o próximo encontro, no dia 30 de outubro, 
na cidade de Peritoró. Encontro esse, Deputado Ciro, que eu tenho 
certeza que cada encontro vai aumentando o número de prefeitos, depois 
vamos ter outro encontro em Timon e vamos encerrar em dezembro em 
São Luís. E eu não tenho dúvida, no encerramento nós vamos estar 
com mais 90 prefeitos participando desse encontro. E, de já, eu quero 
convidar todos, todos os deputados, toda a população, toda a classe 
política para debater junto com PDT, nos Encontros do “Maranhão Mais 
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Feliz” e esse próximo agora muito bem central, ali em Peritoró, onde 
fica mais fácil, é mais perto, e todos podem chegar com mais facilidade. 
Deputado Ciro, V.Ex.ª, que tem participado de todos encontros, tem 
percebido aí o aumento a cada dia, começamos com 240 cadeiras, que lá 
na sua cidade Presidente Dutra eram 240 cadeiras no palanque, depois 
passamos para 300 e agora foi para 350, mas não coube o povo. Muitos 
prefeitos querendo usar da palavra, muitos deputados, mas o tempo não 
deu, porque é muito gente. Então, nós estamos deixando aquelas pessoas 
da região que são mais conhecidos para que possam usar a palavra. Eu 
queria, além de agradecer, principalmente àquelas pessoas que fizeram 
parte desses movimentos, porque hoje muitas cidades do Maranhão e 
muitas regiões já sabem, Deputado Ciro, para que serve um senador. 
Ninguém sabia para que servia um senador. Senador só aparecia de 
quatro em quatro anos e depois sumia. Eu não sabia nem que senador 
tinha emendas, porque nunca vi uma emenda de senador em lugar 
nenhum, mas o Senador Weverton e a Senadora Eliziane estão fazendo 
a diferença. Agora mesmo, no dia 08 de outubro, que eu também quero 
convidar a todos para se fazerem presentes, vai inaugurar o Hospital do 
Amor em Imperatriz, hospital que custou mais de R$ 40 milhões, fruto 
do esforço de emendas do Senador Weverton. Lá, Deputado Juscelino 
colocou uma emenda para fazer a pista em torno do hospital. Eu estive 
lá, mês passado, uma coisa mais linda do mundo. Além do Hospital do 
Amor, que vai ser inaugurado agora dia 08 de outubro, nós já vamos ter 
bem próximo mais um hospital do câncer, mais um Aldenora Bello, em 
Pinheiro, para atender toda a Baixada. Também é um esforço e emenda 
do Senador Weverton junto com os deputados da bancada do Maranhão. 
Então, eu só tenho a agradecer. O povo do Maranhão está de parabéns 
por ter um senador atuante, que realmente...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Marcos Caldas, conclua sua frase. V.Ex.ª já passou dois 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Presidente, 
como V.Ex.ª nos recebeu muito bem, lá em Pinheiro, e eu gostei muito, 
só lhe agradecer e agradecer a todos que fizeram parte e vamos para a 
próxima. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Marcos Caldas, se V.Ex.ª não concluir o raciocínio, ainda 
tem o Tempos dos Partidos. Fique à vontade. Deputado Roberto Costa, 
por cinco minutos, sem apartes. Só lembrando, Senhores Deputados, 
Senhoras Deputadas, que, quando silencia, não é o comando meu aqui 
não, pois já está programado para, após um minuto acima do tempo 
dos cinco minutos regimentais, automaticamente, silencia o microfone.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu subo a esta 
tribuna para destacar hoje, no dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional 
da Luta da Pessoa com Deficiência, e que nós precisamos aqui, nesta 
Casa, manter essa pauta de debate, porque são pessoas que precisam, 
Deputada Socorro Waquim, cada vez mais da intervenção do poder 
público, dos gestores públicos, dos homens públicos para que possamos 
ter políticas públicas que venham atender às suas demandas, os seus 
direitos. E, quando nós falamos de deficientes, a gente fala de todos os 
deficientes, o deficiente físico, o deficiente visual, o deficiente auditivo, 
todos que estão dentro desta parte da sociedade e que precisam, cada 
vez mais, do nosso empenho. Para construir uma sociedade mais justa, 
é necessário que essas pessoas tenham a sua inclusão respeitada, os 
seus direitos respeitados para que eles possam viver dentro de uma 
cidade, dentro de um estado, dentro de um país com as garantias dos 
seus direitos ,para que possam ter qualidade de vida, para que eles 
possam se sentir iguais. E a Assembleia Legislativa do Maranhão tem 
esse papel também, essa responsabilidade de discutir essa pauta, de 
discutir leis que possam cada vez mais avançar dentro desses direitos. 
E eu destaco aqui o nosso trabalho também enquanto Deputado 
Estadual. Nós temos feito uma parceria importante aqui com a Casa 
Ninar. A Casa Ninar trabalha com as crianças que têm os problemas 
de neuro, que vivem com as suas dificuldades também motoras e a 
Casa Ninar faz um trabalho de reabilitação maravilhoso no comando da 
neurologista Dra. Patrícia. E com essa parceria, com esse apoio, a Casa 

Ninar tem atendido crianças de todo o Maranhão, crianças de São Luís, 
crianças de Chapadinha, crianças de Bacabal, de Imperatriz. Então 
virou um centro de referência para o tratamento dessa problemática 
que as crianças vivem em todo o Maranhão. E nós fizemos, já no ano 
passado, uma indicação de uma emenda para adquirir cerca de 68 
cadeiras especiais para atender as crianças. E hoje, também, estamos 
dando entrada com mais uma emenda nossa, uma emenda individual 
para a Secretaria da Saúde adquirir também mais 68 cadeiras para que 
a gente possa atender todas as crianças, hoje, que estão em tratamento 
na Casa Ninar e que precisam de uma cadeira de rodas especial. Então 
eu quero fazer, Presidente, esse registro, esse destaque, porque eu acho 
que é fundamental que a Assembleia possa sempre estar debatendo o 
problema de todos os deficientes para que, por meio desta Casa, a gente 
consiga levar avanços importantes para a vida de todos eles. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Luiz Henrique Lula, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão orador) – Bom dia, Senhor Presidente. Bom dia, Deputados 
e Deputadas. Bom dia, TV Assembleia, Rádio, redes sociais, todos que 
nos acompanham nesta Sessão Plenária desta terça-feira. Presidente, eu 
me inscrevi aqui para tratar de um dos temas, naturalmente, vou tratar 
do tema que nós vivenciamos no último sábado, que foi a abertura, 
Deputada, da caravana “Lula livre, Brasil livre”, que deu o primeiro 
passo na direção de fazer o debate necessário na interiorização desse 
debate do que representa essa vergonha de governo, que é o governo 
Bolsonaro, e tudo aquilo de ruim que tem trazido para o país. Por outro 
lado, também fazer o debate necessário sobre, não só a liberdade do 
ex-presidente Lula, mas da sua inocência. Mas isso eu vou deixar para 
um outro momento. Eu quero tratar neste momento de uma categoria 
muito importante para qualidade do serviço público do Maranhão. Eu 
trato aqui do transporte alternativo e vou pautar esta Assembleia com 
algumas matérias que dizem respeito ao interesse dessa categoria, mas ao 
falar dos interesses da categoria, a bem da verdade, eu falo do interesse 
da própria população do Estado do Maranhão em que esse serviço é 
prestado. Não é razoável, por exemplo, que tenhamos para o sistema de 
transporte regular a condição de subsídio para aquisição de óleo diesel 
e não se estenda isso também ao transporte alternativo, haja vista que 
esse transporte é regulamentado por Lei. De igual modo, nós iremos 
proceder em indicação para que a bilhetagem desse serviço possa assim 
acontecer. Porque é um serviço prestado de igual modo do transporte 
coletivo da população, principalmente a população metropolitana, e 
não faz sentido que o sistema de bilhetagem não os atenda, porque eles 
terminam prestando um serviço de transporte, principalmente do que 
disciplina a Lei, no que diz respeito a deficientes físicos, a idosos, e não 
são remunerados, a estudantes, e não são remunerados por isso. Também 
irei pautar na Assembleia Legislativa do Estado, a questão da isenção 
para a aquisição de veículos novos. O sistema de transporte coletivo 
tradicional, regular, ele já é atendido por essa isenção e o transporte 
alternativo não, ou seja, nós estamos empurrando, principalmente 
momentos de grandes dificuldades econômicas, como que se vive 
atualmente, a que o transporte coletivo, alternativo, ele se consolide 
de maneira precária no atendimento, porque se está ruim o processo 
econômico, com indicadores que dão conta de redução de PIB, de crise 
econômica estabelecida, e que não tem resposta do governo federal, 
naturalmente, que nós estamos submetendo o transporte alternativo 
a pouca renovação da sua frota, porque praticamente andam só para 
garantir a aquisição desses novos veículos, porque não há nenhum tipo 
de incentivo. Portanto, é uma matéria que também será fruto de uma 
indicação e articulação política que envolve a MOB e o Governo do 
Estado, para que essa categoria, sim, seja atendida. Por fim, é necessário 
que nós tenhamos lá no Maiobão, na fronteira entre os três municípios 
principais que envolvem o serviço metropolitano alternativo, de 
um terminal de ônibus próprio desses veículos para que eles possam 
fazer, digamos assim, a baldeação de todo o atendimento que prestam 
envolvendo esses quatro municípios que envolvem São Luís, Paço do 
Lumiar, Raposa e São Jose de Ribamar, no sentido de prestar também 
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à população uma maior comodidade. Entendo que são quatro pleitos, 
e isso não é uma ideia deste parlamentar, isso não é uma iniciativa, 
digamos assim, do próprio deputado, mas é um pleito absolutamente 
justo, absolutamente pertinente que a categoria faz e pede que esta Casa 
se posicione e, obviamente, faça gestões junto ao governo do Estado, 
para que seja atendido naquilo que eu acabei de pautar nessa fala inicial. 
Portanto, Senhor Presidente, companheiros e deputados da Assembleia 
Legislativa, tenho dito e espero que todas essas nossas reivindicações e 
matérias legislativas possam contar com a solidariedade e a compreensão 
de todos nesta Casa. Muito bom dia! 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, estão inscritos ainda 
os Deputados Wellington do Curso e Adelmo Soares, mas, como já 
chegamos na hora regimental da Ordem do Dia, os dois deputados 
ficam transferidos para a próxima sessão, para o próximo expediente ou 
utilizam o Tempo dos Partidos e dos Blocos. 

IV – ORDEM DO DIA. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Parecer nº 693/2021, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei nº 
350/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em 
votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. 
Vai à sanção. Parecer nº 694, da CCJ, em Redação Final ao Projeto 
de Lei nº 355, de autoria do Deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 607, de autoria do Deputado 
Hélio Soares. O deputado está ausente. Fica transferido para a próxima 
sessão. Projeto de Lei nº 243, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de Lei 275/2019, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao 
segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa, de autoria do Deputado 
Vinícius Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto 
de Resolução Legislativa nº 157, de autoria do Deputado Vinícius 
Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da 
Mesa. Requerimento nº 339/2021, de autoria da Deputada Socorro 
Waquim, (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Senhores Deputados, eu pulei aqui dois itens da Ordem do 
Dia, os itens 8 e 9, pois vamos apreciar. Projeto de Resolução Legislativa 
nº 131/2021, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 166/2021, de 
autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Último item da pauta, 
item 11, Requerimento nº 340/2021, de autoria da Deputada Professora 
Waquim (lê). Como vota Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deferido o Requerimento. Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco 
Parlamentar Democrático PL/Republicanos, Deputado Vinícius Louro. 
Declina. Bloco Parlamentar Democrático PP/Solidariedade, Deputado 
Ciro Neto. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
Deputado Professor Marco Aurélio. O líder Marco Aurélio não está 
presente. Alguém do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão gostaria 
de vir à tribuna? Declina. Bloco Parlamentar Independente MDB/
PRTB/PMN, Deputado Arnaldo Melo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputada 
Socorro Waquim, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputada Socorro Waquim por oito minutos, com apartes.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem 

revisão da oradora) – Senhor Presidente, demais deputadas, deputados, 
imprensa, eu venho ressaltar e, aproveitando, então, a fala agora 
após da fala inicial do deputado Roberto Costa, também como eu 
do MDB, venho ressaltar, inicialmente, o Dia Nacional da Pessoa 
com Deficiência. Como disse bem o Deputado Roberto, é uma pauta 
importante, é uma pauta constante nessa Casa, aqui mesmo, nós temos 
uma grande Deputada que tem dado uma grande referência para todos 
nós de inclusão, de cidadania, de participação plena na sociedade e 
como educadora, nós não poderíamos deixar de ressaltar essa data. 
Ontem, coincidentemente, nós vivemos um dia importante para a 
educação, seria se vivo o centenário de Paulo Freire, o grande educador 
que deixou para nós o legado de que educação acima de tudo é um 
ato de amor. E cuidar, pensar, se preocupar, com a inclusão social e 
principalmente com pessoas com deficiência também é um ato de 
amor. Por isso, esse 21 de setembro em que nós celebramos também 
o Dia da Árvore, que nós celebramos um momento de renovação, de 
renascimento, porque árvore é isso: é vida nova, é florescer, é renascer, 
traz emblematicamente todo esse conceito social que nós queremos 
que a sociedade, que o mundo inteiro tenha respeito às pessoas com 
deficiência. Ter deficiência não significa dizer reduzir-se a nada e 
sim potencializar toda sua condição pessoal para ser um incluso na 
sociedade, ter dignidade, cidadania garantida e sobrevivência. Assim 
com essa coincidência do renascer, da renovação, da sustentabilidade, 
nós sempre nos preocupamos quando fomos prefeito e como educadora 
que somos, com essa questão, quando estive à frente da Prefeitura 
Municipal de Timon. E assim como ativista Cândido Pinto, que também 
desde 1980 luta pela melhoria da assistência tanto das políticas públicas 
como sociais, para as pessoas com deficiência e incluí-los de forma 
digna e de forma igual, nós também lutamos muito naquela cidade 
para que a educação, na época, chamada educação especial, fosse 
uma educação inclusiva. E fomos responsáveis para a criação de um 
grande centro de educação inclusiva, que foi o Maria do Carmo Neiva, 
fomos responsáveis também pela construção, com recursos federais, da 
APAE, lá naquele município, da aquisição de transporte para deslocar 
os deficientes que vinham para as escolas, as mães para fazermos um 
trabalho inclusivo com muita responsabilidade e ampliar principalmente 
a estatística de alunos matriculados na rede de inclusão social do nosso 
município. Mas eu quero destacar de que o Brasil vem avançando, sim. 
De 2010 para cá, o número de alunos a cada ano matriculado pela rede, 
pelo Censo Escolar, vem sendo acrescido em mais de 400%, exatamente 
pela possibilidade de estarem participando de escolas que lhe oferecem 
condições pedagógicas e sociais capazes do seu desenvolvimento 
pleno. Assim, eu quero aproveitar também esse momento para destacar 
de que com essa preocupação pertinente, permanente, que sempre 
tivemos com a educação inclusiva, nós também queremos aqui destacar 
um trabalho importante na cidade de Timon feito pela Associação do 
Deficientes Físicos na cidade de Timon, conduzido por um senhor 
tenaz, trabalhador, íntegro, e que constantemente vem dedicando 
a sua vida para a melhoria da qualidade de vida para inclusão, para 
acessibilidade das pessoas com deficiências em Timon, que é o Senhor 
Edson Sapateiro. A Adeficti é uma entidade, em Timon, que trabalha 
constantemente com ações sociais, com inclusão, com movimentos, 
buscando parcerias, Deputada Helena, para dar dignidade às pessoas 
com deficiência de todas as naturezas. Nós fomos testemunhas e 
queremos ressaltar esse trabalho da sociedade e do governo, ambos 
dando as mãos, para que sejamos capazes de um dia olhar para todos 
nós e dizer: somos todos iguais, porque fomos incluídos socialmente, 
fomos incluídos constitucionalmente e temos condições de sobreviver 
com dignidade na nossa sociedade. Com esse destaque que eu faço 
para o Senhor Edson Sapateiro, quero também fazer um destaque 
aqui importante para a fala do Deputado Roberto, cuja preocupação 
com as ações, com as emendas destinadas aos órgãos de assistência, 
aqui no Maranhão, principalmente na capital de São Luís, revelam 
principalmente esse ato, esse reconhecimento, esse comprometimento 
social que o seu mandato tem com as pessoas com deficiências. Portanto, 
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não é motivo de pena, não é motivo de se ressaltar a incapacidade, pelo 
contrário, hoje é dia de se aplaudir, ressaltar, valorizar e reconhecer que 
as pessoas com deficiências, sejam autistas, seja qual for a categoria, 
que elas possam se enquadrar. São pessoas plenas hoje de aceitabilidade 
na sociedade e merecem de todos nós atenção especial, o compromisso 
e o comprometimento social com a sua defesa e com a sua plenitude. 
Viva as pessoas com deficiência no Brasil e no mundo. Fecho a minha 
fala, Senhor Presidente, agradecendo...

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – 
Deputada Socorro, um aparte, por favor.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Pois não. 
Senhor Presidente, o Deputado Carlinhos Florêncio pede um aparte.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Suas 
palavras e as do companheiro Roberto foram muito importantes para 
ressaltar essa semana tão importante. Em 2015, a PEC nº 002 criou 
o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência e inclusive é uma PEC 
que nós encampamos que foi aprovada. Uma das maneiras práticas, 
hoje, de ajudar ainda mais a questão da pessoa com deficiência daqui 
é a implementação desse fundo, até como sugestão nós colocamos que 
uma parcela do IPVA fosse destinada a esse fundo. Por quê? Porque são 
os acidentes de trânsito que deixam inúmeras pessoas com deficiência, 
então seria uma boa maneira de implementar isso. Nós, até agora, 
estamos esperando que o governo regulamente isso, que dê continuidade 
e regulamente esse fundo que é tão importante para desenvolver projetos 
no sentido de contribuir com a inclusão dessas pessoas na sociedade. 
Então, acho que é importante lembrar que esse fundo já existe, foi uma 
PEC feita por mim, em 2015, que precisa ser regulamentada para que 
sejam destinadas verbas para o desenvolvimento de projetos nessa área. 
Obrigado.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Só para 
concluir. Então, Senhor Presidente, veja a importância que é o tema. 
Fico feliz com a sua participação, com a sua intervenção e lhe digo: me 
irmano ao senhor, assim como tenho certeza que todos os Deputados 
assim o farão. No sentido de que o Governo do Estado, o mais 
urgente possível, como uma forma de reconhecer a importância desse 
segmento social, que também é economicamente ativo na sociedade 
e que contribui com a economia do nosso Estado, possa encaminhar 
esse regulamento para que esse fundo possa, então, se viabilizar e com 
isso mais programas, mais projetos, mais políticas públicas possam ser 
efetivadas em favor da inclusão social e, especialmente, das pessoas 
com deficiência. Muito obrigada, Senhor Presidente, é o registro que eu 
faço para esta manhã.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) - Gostaria de usar o tempo das lideranças.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Tempo das lideranças. Deputado Vinícius Louro, cinco minutos, sem 
direito a apartes. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, internautas, 
telespectadores da TV Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor 
Presidente, o que me traz, hoje, aqui, é para falar do grande evento 
do esporte de vaquejada que houve na cidade de Imperatriz. E eu 
quero aqui parabenizar o senhor Mesquita, da distribuidora Hotbel, 
do Haras Hotbel, Vinícius Mesquita, as pessoas que estiveram na 
organização daquela vaquejada na cidade de Imperatriz, os juízes, 
locutores, caleiros, curraleiros, enfim, os vaqueiros, os tratadores, os 
chefes de equipes que puderam proporcionar uma grande festa. Senhor 
Presidente, lá a vaquejada foi de forma muito organizada. Começando 
essa vaquejada numa quarta-feira e no domingo. O mais tardar 14 ou 
15h, encerrava-se a vaquejada no Haras Hotbel. Então um motivo de 
muita alegria, haja vista que o esporte de vaquejada, além de ser a nossa 
cultura, gera emprego e gera renda. E muitas pessoas de todo o Brasil 
se fizeram presentes nessa vaquejada. Foram 255 mil reais em prêmios, 

que foram distribuídos entre as categorias profissional, amador, 
aspirante, aspirante, light e feminino. E ali todas as pessoas correram de 
forma segura. A vaquejada foi, realmente, Deputado Antônio Pereira, 
seguindo todas as normas e regras da vaquejada legal. E a gente fica 
muito satisfeito que a vaquejada do Haras Hotbel sirva de exemplo para 
todo o estado do Maranhão e para todo o Brasil, porque nós sabemos 
que a marca Hotbel, o senhor Mesquita faz esses eventos de vaquejada 
justamente para trazer o conforto para os vaqueiros, para as pessoas 
ali que participam, sem falar de uma boiada excepcional, onde foram 
feitos ali mais de mil e poucas senhas. Então eu fico muito satisfeito. 
E quero parabenizar a todos do Haras Hotbel que puderam realmente 
contribuir de forma ímpar para que esse evento possa ser realizado. E 
aproveitar e falar agora também, na cidade de Imperatriz, da vaquejada 
que vai acontecer no Haras São Pedro, que também é uma vaquejada 
de uma premiação de 255 mil reais, onde vai ser uma estrutura também 
fenomenal, proporcionando todo conforto aí para os vaqueiros que ali 
estão, os tratadores e também essa equipe que vai estar lá de curraleiros, 
juízes, caleiros, locutores, que vão estar presentes ali, para oferecer o 
que há de melhor na vaquejada, haja vista, contudo, esse esporte gera 
emprego e renda, Deputado Arnaldo Melo, por que quantas pessoas 
trabalham isso a um, dois, três meses antes para a proporcionar esse 
grande evento? Sem falar da indústria, do cavalo, o soro, a ração, os 
haras que ali contratam, cada caminhão que está ali, é uma casa com 
motorista, um vaqueiro, dois vaqueiros, uma secretária para fazer o 
almoço, e aí você vê que é um caminhão ali com cinco pessoas que 
se torna uma residência, e se ali tem em torno de 800 caminhões, são 
800 casas se tornando ali um parque de vaquejada, uma verdadeira 
cidade. Então, é um cuidado, é uma atenção, como foi o HotBel, o 
Parque São Pedro também está seguindo todas as normas sanitárias, 
proporcionando aí tudo o que há de melhor para proporcionar a melhor 
estadia dos vaqueiros, dos chefes de equipe que ali se encontram. Então, 
parabéns, HotBel, e, desde já, parabenizar o Haras São Pedro, por essa 
grande festividade que começa agora, começa quarta-feira, já com a 
categoria profissional, ali na cidade de Imperatriz, onde o povo está de 
parabéns! Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
PSDB. Deputado Wellington do Curso, V. EXª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras Deputadas e Senhores Deputados. Presidente, ontem, 
tivemos uma reunião, na cidade de Caxias, na Prefeitura de Caxias, 
com alunos da Universidade Estadual do Maranhão, especificamente, 
acadêmicos de Medicina. E a realidade é totalmente diferente do 
que nós imaginávamos, do que a população imagina, pois o curso 
de Medicina, da Uema, de Caxias, pede socorro. Ontem, estivemos 
reunidos com mais de 40 acadêmicos de Medicina que relataram os 
problemas enfrentados, nos últimos 8 anos. Todos esses problemas nós 
estamos elencando e participando ao Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Educação, por meio da Universidade Estadual do 
Maranhão. Vamos realizar uma audiência pública, na cidade de Caxias, 
com os alunos de Medicina, da Uema de Caxias. Quero registrar 
também, Senhor Presidente, que esse desconforto, essa insatisfação, 
por parte dos alunos, é muito antiga. Eles reclamam que não recebem 
nenhum tipo de resposta, por parte da direção da Uema de Caxias e 
nem de São Luís. Hoje, já mantive contato com o magnífico reitor 
Gustavo para que possa abrir uma agenda para tratar desse assunto com 
os acadêmicos de Medicina de Caxias. Realizaremos, ainda no mês de 
setembro ou início de outubro, uma audiência pública com todos os 
acadêmicos, com a comunidade acadêmica de Caxias, com o Ministério 
Público, Defensoria, Conselho Regional de Medicina, com a Uema e 
com o Governo do Estado para que possamos encontrar solução para os 
problemas dos acadêmicos de medicina de Caxias. Senhor Presidente, 
registro também uma decisão judicial que foi apresentada pelo juiz da 
16ª Vara do Trabalho, do TRT do Maranhão, proibindo a renovação 
desses contratos temporários, dessas terceirizações, principalmente esse 
contrato de terceirização do Detran. Nós já fizemos várias denúncias de 
cabide de emprego, várias denúncias de contratos irregulares, mas o 
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Detran insiste em continuar com essas irregularidades. Enfim, a Justiça 
se posicionou, acabando com essas terceirizações no Detran. Chega de 
palhaçada com a cara da população no Detran! A nomeação de todos 
os servidores aprovados no último concurso e, principalmente, respeito 
aos servidores do Detran. Por último, Senhor Presidente, nossa luta 
para baixar o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica no estado do 
Maranhão. É uma luta permanente, uma luta de quem votou três vezes 
contra o aumento dos impostos no estado do Maranhão. Na última 
semana, o governador do Distrito Federal reduziu a alíquota do ICMS 
de 28% para 25%, o governador do Rio Grande do Sul reduziu de 30% 
para 25%. É possível? É possível. Por que o Governador Flávio Dino 
não reduz o ICMS dos combustíveis e da energia elétrica do Maranhão? 
Porque, quanto mais caro for o combustível, mais ele arrecada. Prova 
disso é que, em 2021, só até agora, em agosto, o governo já arrecadou 
R$ 1,8 bilhão com os combustíveis, com o ICMS dos combustíveis. 
Então, se o governador do Rio Grande do Sul baixou, reduziu o ICMS 
dos combustíveis e da energia elétrica de 30% para 25%, por que o 
Governador Flávio Dino não pode baixar? Desafiamos o Governador 
Flávio Dino a reduzir, baixar o ICMS dos combustíveis e da gasolina 
no estado do Maranhão. Era o que eu tinha para o momento, Senhor 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Partido Verde, Deputado César Pires, declina. Expediente Final! 
Deputado César, desculpe. Deputado César, Vossa Excelência tem 
cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Presidente, eu quero agradecer 
a visita do IBGE, conosco, a participação também importantíssima por 
parte da consultoria desta Casa que enriqueceu demais o debate. Foi 
justamente, Presidente, a busca dessas informações do IBGE que gerou 
a possibilidade de novo encontro justamente com o Imesc, o IBGE 
de volta e a Famem que vai mandar técnicos para trabalhar conosco. 
E ali surgiu também a possibilidade de o IBGE encaminhar técnicos 
para cá para trabalhar junto à consultoria nossa para fazer - quando eu 
digo nossa, é da Casa; não é do meu gabinete - data vênia, para trocar 
ideia sobre a questão do Sigra, ou seja, da captação de informações do 
IBGE, para transformar em dados e, consequentemente, jogar para esta 
Casa. E eu fiquei muito feliz, Presidente, com aquilo que eu escutei. 
Evidentemente, com a forma de explanação a minha felicidade, não 
com a forma dos resultados. Para que V. Ex.ª possa ter uma ideia, a 
desocupação, ou seja, pessoas que não encontraram empregos formais 
em nível do Executivo, nas esferas federais, estaduais e municipais 
e, também, no serviço privado. O Maranhão tem hoje 17.2% da sua 
população ativa contra 14.1% do Brasil de pessoas desocupadas, ou 
seja, procuraram emprego e não encontraram emprego de forma 
alguma. Mas o mais difícil de minha compreensão também é saber 
que nós temos pessoas desalentadas, ou seja, aquelas pessoas que não 
mais procuram emprego, que já cansaram, estão desestimuladas dessas 
possibilidades. Enquanto que no Brasil são 5% da força de trabalho 
desalentada, no Nordeste 11%, no Maranhão 18.6% da população de 
trabalho acima de 14 anos estão desalentadas, ou seja, já não acreditam 
mais na possibilidade de ter emprego. Ficam ali aquelas pessoas sem 
a menor possibilidade, como se fosse e são, na verdade, párias da 
sociedade maranhense. Distorção de rendimentos de sexo. Essa também 
é cruel aqui no Maranhão. Enquanto no Brasil 78.7% das mulheres 
ganham igual ao homem, no Maranhão 64.6% estão ganhando menos 
do que o homem. Ou seja, a pior referência que tem do Nordeste é a do 
Maranhão na relação sexo masculino e feminino no ganho de serviço. 
Foram dados que eu não queria até dizer para V. Ex.ª que fico feliz 
com isso. Olha aqui: 14.9% da nossa população em trabalho, 14.9%. 
Em 2016, era 14.9%, hoje continua 14.9% que produzem apenas para 
comer, para comer. Nem sequer para comprar uma roupa velha as 
pessoas têm recurso para isso. 14.9%. é cruel. É aquela pessoa que uma 
vez saiu nos jornais e nas televisões, que vende um cacho de banana e 
se sustenta durante o mês. R$ 85,00 era naquela época que a televisão 
mostrou. Percentual de pessoas que contribui para a Previdência: 
apenas 39.8% da população maranhense em força de trabalho produz 

vinculada ao INSS. Ou seja, o restante não vai se aposentar. E aí V. 
Exas. imaginam que vão para aqueles benefícios do Governo e é por 
isso que o Maranhão, às vezes, o seu eleitorado no Piauí, no Maranhão 
e em Alagoas vivem à mercê dos benefícios governamentais e atrelam 
as suas tendências eleitorais justamente a esses benefícios. E quando 
você examina o porquê, não é aquilo que eles querem ou o que eles 
pensam, são as suas próprias necessidades que se encantam muito 
quando o governo alardeia pelos meios de comunicação um ganho 
dessa natureza. Presidente querido, coleta de lixo: 57% da população 
tem coleta de lixo; 14% coletado por caçamba; 25% queimam o seu 
lixo. Mas aí a nossa querida Consultoria disse: Deputado, e disse ao 
IBGE, isso é muito mais uma questão cultural do que propriamente pela 
deixa de fornecimento de contêineres ou de coletadores de lixo na praça. 
Eu sei que o tempo é insuficiente, eu tenho eu cumprir as regras, mas 
50% da nossa população usa carvão, carvão, difícil de compreender. 
E isso não foi em função do aumento, é um comportamento de 2016 
a 2019, de onde foram coletados os dados. É claro que agora com o 
aumento do gás, com certeza, essa possibilidade aumentou ainda mais. 
São esses dados, gente, que eu trago para vocês e que a gente diz aqui 
percentual de domicílio ligado à rede geral de distribuição, 78%, mas 
é preciso saber que um percentual mínimo é que tem distribuição de 
água diária, outro percentual dentro desses 78% foi fornecido apenas 
3, 4 dias na semana, às vezes 1 ou 2 dias na semana. Então, são dados 
alarmantes que têm que estar no radar ou nas promessas, digo que não 
é proposta, porque proposta deveria ser executada, são, na verdade, nas 
promessas que são alardeadas agora, sobretudo, agora com as novas 
campanhas de governo que nós estamos aí, beira a alcançar 40% da 
população do Estado do Maranhão não tem, não tem terreno próprio, 
as suas casas podem até ser próprias, mas quando são investigados a 
origem dos seus terrenos não são próprios. Então, são dados que quando 
comparados com o Nordeste, são perversos, quando comparados com o 
Brasil ainda se distanciam muito mais, mas não são dados produzidos 
por mim, são dados produzidos pelo IBGE, que eu convido os nossos 
colegas, foram três só no dia escutar os dados do IBGE, que se tiverem 
de contestar, contestem os dados do IBGE, e vão nos acompanhar na 
quinta-feira agora quando o Imesc vai tratar disso desses dados sociais, 
e quando vai tratar também junto com a FAMEM, dessa distribuição 
territorial do Maranhão, que ainda é uma chaga, que ainda é um cancro, 
que sobrevive muito, a quem pertence aquela rua, a quem pertence 
aquela escola, a quem pertence aquela população estudantil. E mais, 
a população estudantil no Maranhão diminuiu, já que o Presidente 
concedeu mais esse tempinho, eu vou ver se eu acho aqui nessa 
distribuição, a distribuição da escolaridade aqui no Maranhão, diminuiu 
muito, muito as matrículas no campo da educação, saindo, vejam bem 
o seguinte: no ensino fundamental, em 2015, nós tínhamos um milhão 
duzentos e trinta e oito alunos, nós temos agora só um milhão cento e 
vinte três mil alunos, e esses alunos e esses dados são de 2019, portanto, 
não há alegação pandêmica, para justificar o estreitamento da oferta 
do ensino fundamental, que é o ensino patrocinado pela Prefeitura, da 
rede estadual, que é o ensino médio, eu falarei em outra oportunidade. 
São esses dados, Presidente, que eu quero trazer aqui a V.Exa. para 
discussão, outro dado médico, enquanto no Nordeste, 72% procura 
médico, no Maranhão só 67% se distanciando muito dos quase 80% 
da população nacional que procura médico. As razões e as motivações 
estão dentro do contexto da oferta, da pouca oferta hospitalar, da pouca 
oferta de médico nos municípios como um todo. Não quero aqui culpar 
só o “balancinho” do Estado, que não deixa de ser culpado também, mas 
não é só ele, é um todo. Então, são esses dados do IBGE que eu acho que 
conflitam e poderão ser discutidos conosco, na quinta-feira, na Sala das 
Comissões, junto com o Imesc, junto com a Famem. É apolítico, é uma 
construção de conhecimento, de interesses e interpretação de dados que 
vão facilitar muito os nossos pronunciamentos e o nosso compromisso 
com a sociedade do Maranhão. Ficam aqui os dados a quem quiser, em 
nosso gabinete, e um convite para quinta-feira estarmos juntos de novo 
discutindo o distanciamento territorial com inclusão de um ou outro 
espaço físico no Maranhão, nesse ou naquele outro território, porque 
há perdas nas questões financeiras que devem ser discutidas. Muito 
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obrigado por tudo.

V – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputado Luiz Henrique Lula.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária da Terceira Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de setembro de dois 
mil e vinte e um.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luís Henri-

que Lula da Silva.  
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Daniella 

Tema. 
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, 
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim,  Hélio Soares, 
Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Othe-
lino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Pro-
fessora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) 
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Doutora Hele-
na Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Neto Evangelista, Rildo Amaral 
e Roberto Costa. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a pala-
vra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Deputados (as) 
Marcos Caldas e Luís Henrique Lula da Silva. Não havendo mais ora-
dores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta 
a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em primeiro turno, 
tramitação ordinária, dos Projetos de Resolução Legislativa de auto-
ria do Deputado Vinícius Louro nos: 083/2021, que concede a Medalha 
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao jornalista e apresentador José 
Cirilo Teixeira Filho e 157/2021, que concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao empresário José Gonçalves dos Santos 
Neto. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justi-
ça e Cidadania, os referidos Projetos de Resolução Legislativas foram 
aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação. Em seguida, 
o Plenário aprovou Requerimento nº 338/2021, também de autoria do 
Deputado Vinícius Louro, solicitando que seja realizada uma Sessão 
Solene, em data a ser agendada, para entrega do título de cidadão Mara-
nhense ao Senhor Jaílson Fausto. No primeiro horário do Grande Expe-
diente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos Partidos ou 
Blocos, ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio, falando no tempo do Blo-
co Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Duarte Júnior pelo 
Bloco Parlamentar Democrático e o Deputado César Pires, pelo Partido 
Verde. Pela Liderança do PSDB, ouviu-se o Deputado Wellington do 
Curso e Rafael Leitoa pela Liderança do Governo. Os Deputados César 
Pires retornou à tribuna no Expediente Final, seguido pelos Deputados 
Doutor Yglésio, Marcos Caldas e Marco Aurélio. Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 16 
de setembro de 2021.  

Deputado Zito Rolim
Presidente, em exercício

Deputado Luís Henrique Lula da Silva
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Daniella Tema
Segunda Secretária, em exercício

  
LEI ORDINÁRIA Nº 11.539 DE 21 DE SETEMBRO DE 2021

Inclui o Feriado de Corpus Christi 
entre os Feriados Estaduais.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica considerado Feriado Estadual Religioso, o Feriado 
de Corpus Christi.

Art. 2º. Só serão permitidas no Feriado de Corpus Christi, 
atividades privadas e administrativas absolutamente indispensáveis.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.540 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Dispõe acerca da obrigatorieda-
de de informação clara e ostensiva, aos 
consumidores, da realização de testes em 
animais nos produtos comercializados no 
Estado do Maranhão e dá outras providên-
cias.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º. Os comerciantes, importadores, fabricantes, produtores, 
distribuidores que comercializam produtos com a utilização de animais 
em testes deverão destacar nas embalagens dos produtos comercializa-
dos no Estado do Maranhão a indicação de tal prática.

§1° A indicativa será confeccionada na própria embalagem ou 
fixada de forma ostensiva sobre a embalagem original.

§2° A fixação sobre a embalagem com a descrição da utilização 
de animais em testes do produto deverá ser de forma clara e aparente, 
de maneira que permita a identificação imediata, bem como fixada na 
capa do produto.

Art. 2º. Os produtos comercializados por meio da rede mundial 
de computadores e destinados aos consumidores do Estado do Mara-
nhão deverão indicar no sítio de comércio a utilização de animais nos 
testes de seus produtos.

Art. 3º. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o in-
frator, no que couber, às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal 
nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumi-
dor).

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.    
                                                    
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram 
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
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PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 22 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.541 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Institui a Política de acolhimento 
em família acolhedora de crianças e ado-
lescentes afastados do convívio familiar 
por decisão judicial.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Fica instituída a política de acolhimento em família aco-
lhedora como parte integrante da política de atendimento de assistência 
social do Estado do Maranhão.

Parágrafo único - A política de acolhimento em família acolhe-
dora tem por finalidade dar abrigo provisório a crianças e adolescentes 
afastados do convívio com a família de origem como medida protetiva, 
por determinação judicial.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA DE ACOLHIMENTO

Art. 2° - São objetivos da política de acolhimento em família:
I – reconstrução de vínculos familiares e comunitários;
II – garantia do direito à convivência familiar e comunitária;
III - oferta de atenção especial às crianças e adolescentes, bem 

como às suas famílias, através do trabalho psicossocial em conjunto 
com as demais políticas sociais, visando preferencialmente o retorno 
da criança e do adolescente, de forma protegida à família de origem;

IV – rompimento do ciclo de violência e da violação de direitos 
em famílias socialmente vulneráveis; 

V – inserção e acompanhamento sistemático na rede de serviços, 
visando a proteção integral da criança e/ou adolescente e de sua família;

VI – contribuir com menor grau de sofrimento e perda, na supe-
ração da situação vivida pelas crianças e adolescentes, preparando-os 
para reintegração familiar ou processo de adoção.

Parágrafo único - Em caso de entrega voluntária da criança ou 
adolescente, nos termos do artigo 19-A do Estatuto da Criança e do 
Adolescente, não se aplica o inciso I deste artigo.

SEÇÃO I
DO CADASTRO, SELEÇÃO E CAPACITAÇÃO DAS FA-

MÍLIAS
Art. 3º - A sensibilização das famílias para a participação no ser-

viço como famílias acolhedoras é feita através de divulgação perma-
nente, realizada pelo órgão gestor da política de assistência social do 
Maranhão.

Art. 4º - A inscrição das famílias interessadas em participar do 
serviço como famílias acolhedoras é gratuita, observados os seguintes 
requisitos:

I - não possuir vínculo de parentesco com criança ou adolescente 
em processo de acolhimento;

II- não estar inscrito no Cadastro Nacional de Adoção;
III - possuir moradia fixa no Maranhão há mais de 2 anos;
IV - dispor de tempo para oferecer proteção e apoio às crianças 

e aos adolescentes;
V - ter idade mínima de 25 anos;
VI - não apresentar comprometimentos físicos e/ou mentais que 

impossibilitem o cuidado;
VII - apresentar concordância de todos os membros da família 

que vivem na
residência;
VIII - não estar respondendo a processo criminal ou ter sido con-

denado por decisão transitada em julgado, em processo criminal;
IX - nenhum membro da família apresentar dependência de subs-

tâncias psicoativas.
Parágrafo único - A inscrição é realizada por meio de preenchi-

mento de Ficha Cadastro do Serviço disponibilizada pelo órgão gestor 
de política de assistência social do Estado do Maranhão.

Art. 5º - São documentos necessários para participação no servi-
ço de família acolhedora:

I – ficha de cadastro devidamente preenchida;
II – certidão de nascimento, ou, se casado, certidão de casamen-

to, ou comprovação de união estável;
III - cópia RG e CPF dos responsáveis;
IV – certidão negativa de antecedentes criminais de todos os 

membros da família maiores de 18 (dezoito) anos;
V – comprovante de residência;
VI – comprovante de atividade remunerada, de pelo menos um 

membro da família;
VII - declaração emitida pelo órgão competente de que os mem-

bros da família não estão inscritos no Cadastro Nacional de Adoção.
Art. 6º - A seleção das famílias inscritas como potenciais acolhe-

doras é realizada por meio de estudo psicossocial, elaborado a partir de 
instrumentais técnico operativos, de responsabilidade da equipe técnica 
da política de acolhimento em família acolhedora.

§ 1° - O estudo psicossocial envolve todos os membros da família 
e inclui visitas domiciliares, entrevistas, contatos colaterais e observa-
ção das relações familiares e comunitárias.

§ 2° - Após a emissão de parecer psicossocial favorável à inclusão 
no serviço, as famílias devem assinar o termo de adesão à política de 
acolhimento em família acolhedora.

SEÇÃO II
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DA FAMÍLIA 

ACOLHEDORA
Art. 7º - São direitos das famílias acolhedoras:
I - receber subsídio financeiro, na forma do Regulamento;
II - receber acompanhamento psicossocial durante e após o aco-

lhimento da criança ou adolescente, atendendo às suas necessidades.
Art. 8° - São responsabilidades das famílias acolhedoras:
I - garantir todos os direitos e responsabilidades legais reservados 

ao guardião, obrigando-se à prestação de assistência material e educa-
cional à criança e/ou ao adolescente;

II - participar do processo de preparação, formação e acompa-
nhamento realizado pelo serviço;

III - prestar informações sobre a situação da criança ou adoles-
cente acolhido, aos profissionais que estão acompanhando a situação, 
nos termos solicitados;

IV - manter todas as crianças e/ou adolescentes regularmente ma-
triculados e

frequentando assiduamente as unidades educacionais;
V - contribuir na preparação da criança ou adolescente para o 

retorno à família de origem ou à família substituta, sempre sob orien-
tação técnica dos profissionais da política de acolhimento em família 
acolhedora;

VI - preservar o vínculo de convivência entre irmãos e parentes 
(primos, sobrinhos) quando o acolhimento destes for realizado por fa-
mílias diferentes;

VII - comunicar à equipe técnica do serviço todas as situações de 
enfrentamento de dificuldades que vivenciem durante o acolhimento, 
responsabilizando-se, conforme a legislação vigente, pela sua omissão;

VIII - não se ausentar do Estado do Maranhão com a criança ou 
adolescente acolhido, sem a prévia comunicação à equipe técnica do 
serviço.



  40       QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 40
SEÇÃO III

DO DESLIGAMENTO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA DO 
SERVIÇO

Art. 9° - São causas para desligamento do serviço e perda da 
guarda do acolhido:

I - por determinação judicial, atendendo aos encaminhamentos 
pertinentes ao retorno à família de origem ou colocação em família 
substituta;

II – por solicitação da equipe técnica, devidamente fundamen-
tada;

III - em caso de perda de quaisquer dos requisitos previstos no 
art. 6º ou descumprimento das obrigações e responsabilidades de acom-
panhamento;

IV - por solicitação escrita da própria família acolhedora, funda-
mentada em decisão judicial.

Art. 10 - Em caso de desligamento são direitos da família aco-
lhedora:

I - acompanhamento psicossocial, atendendo às suas necessida-
des;

II - orientação e supervisão, quando a equipe técnica e os envol-
vidos avaliarem como pertinente.

Art. 11 - O desligamento do serviço deve ocorrer mediante co-
nhecimento e decisão da Vara da Infância e Juventude.

SEÇÃO IV
DA GUARDA DO ACOLHIDO

Art. 12 - A recepção da criança ou adolescente, mediante guarda, 
obedece ao

disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.
Art. 13 - A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor 
o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

Art. 14 - A guarda confere à criança ou adolescente a condição 
de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previ-
denciários.

SEÇÃO V
DO SUBSÍDIO FINANCEIRO E OUTROS BENEFÍCIOS

Art. 15 - A política de acolhimento em família acolhedora tem 
caráter voluntário, com subsídio financeiro definido em Regulamento.

Parágrafo único - O valor do subsídio é devido por criança e/
ou adolescente, de acordo com condições físicas e psicológicas do aco-
lhido.

SEÇÃO VI
DOS DIRETOS DOS ACOLHIDOS

Art. 16 - São direitos da criança e/ou adolescente acolhido em 
família acolhedora:

I - atendimento prioritário na rede pública de educação;
II - atendimento prioritário na rede pública de saúde;
III - atendimento prioritário na rede pública de assistência social;
IV - acompanhamento psicossocial pela equipe técnica do ser-

viço;
V - fortalecimento dos vínculos afetivos com sua família de ori-

gem, nos casos em que houver possibilidade;
VI - permanência com seus irmãos na mesma família acolhedora, 

sempre que possível;
VII - preservação de sua identidade, singularidade e história de 

vida, bem como de seus costumes e hábitos alimentares;
VIII - desacolhimento e inserção na família de origem, ou adoti-

va, de forma gradativa, realizados sem rupturas bruscas, respeitando o 
tempo para se fazer e/ou refazer os vínculos.

SEÇÃO VII
DOS DIREITOS DA FAMÍLIA DE ORIGEM

Art. 17 - São direitos da família de origem, nuclear ou extensa:

I - contato inicial com a equipe técnica para esclarecimento sobre 
o acolhimento familiar, seus termos e regras, salvo nos casos de restri-
ção judicial nesse sentido;

II - participação no processo de adaptação da criança/adolescente 
na família

acolhedora, fornecendo informações sobre seus hábitos e costu-
mes;

III - participação em espaços proporcionados pela equipe técnica 
para troca de experiências entre famílias de origem, ampliada e extensa;

IV - acompanhamento, com entrevistas e visitas domiciliares pe-
riódicas, articuladas com o planejamento realizado para superação das 
vulnerabilidades da família;

V - encontros periódicos, semanais, com o acolhido, salvo deci-
são judicial em contrário.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 18 - Fica limitada a recepção de uma criança ou adolescente 
por família acolhedora, salvo se grupo de irmãos.

Parágrafo único - A proporção é passível de ampliação, median-
te competência e disponibilidade da família acolhedora, a serem avalia-
das criteriosamente pela equipe interprofissional executora do serviço.

Art. 19 - O período em que a criança ou adolescente permanece 
na família acolhedora é o mínimo necessário para o seu retorno à famí-
lia de origem ou encaminhamento à família substituta.

Parágrafo único - O tempo máximo de permanência da criança 
e/ou adolescente na família acolhedora é de 18 meses, salvo situações 
excepcionais, a critério da autoridade judiciária, em decisão fundamen-
tada.

Art. 20 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
                                                    
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram 
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 22 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.542 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Institui, no âmbito do Estado do 
Maranhão, a Política Estadual de Preven-
ção às Arboviroses durante o período ges-
tacional, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º A Política Estadual de Prevenção às Arboviroses durante 
o período gestacional, fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão 
e tem por objetivo:

I - informar as gestantes sobre as medidas de prevenção ao contá-
gio de arboviroses (Dengue, Febre Chicungunha e Zika);

II - conscientizar as gestantes sobre os riscos da arboviroses para 
a saúde do binômio materno-infantil e de repercussões como a microce-
falia, síndrome de Guillain Barré e outros agravos;

III - fortalecer a abordagem das arboviroses durante a consulta de 
rotina do pré-natal de baixo risco; e

IV - capacitar os profissionais de saúde, como instrumentos de 
propagação do conhecimento a respeito das arboviroses e seus riscos 
para o binômio materno-infantil.
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Art. 2º Para a implantação e efetivação da Política Estadual de 

Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional serão adotadas 
as seguintes medidas pelos hospitais, maternidades, clínicas, unidades 
de pronto atendimento e demais estabelecimentos públicos e privados 
de saúde:

I - inclusão, nos programas pré-natais, de esclarecimentos às ges-
tantes sobre os riscos, profilaxia e demais informações sobre o mos-
quito transmissor, Aedes Aegypti, e as arboviroses por ele transmitidas 
(Dengue, Febre Chicungunha e Zika); 

II - divulgação, entre os profissionais de saúde, da publica-
ção Dengue: Protocolo de Vigilância e Resposta à Ocorrência de 
Microcefalia e/ou Alteração do Sistema Nervoso Central (SNC), do 
Ministério da Saúde; e

III – Capacitação da equipe multifuncional que trabalham com as 
gestantes, sobre diagnósticos, tratamentos, cuidados, tratamento, erra-
dicação e prevenção das Arboviroses.

Parágrafo único. Fica facultado aos hospitais, maternidades, 
clínicas, unidades de pronto atendimento e demais estabelecimentos 
públicos e privados de saúde estabelecerem medidas complementares, 
desde que em conformidade com os objetivos da Política Estadual de 
Prevenção às Arboviroses durante o período gestacional.

Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas ins-
tituições públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus 
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 4º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.                                                   
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o 

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram 
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA 
PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 22 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.543 DE 22 DE SETEMBRO DE 2021

Reconhece os Portadores de Fibro-
mialgia como pessoas com Deficiência no 
âmbito do Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º- Fica estabelecido que as pessoas que possuem Fibro-
mialgia serão consideradas possuidoras de impedimentos de longo pra-
zo de natureza física que podem obstruir a participação plena e efetiva 
na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Art. 2°- Assegura-se às pessoas com Fibromialgia os mesmos 
direitos e garantias das pessoas com deficiência. 

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 22 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 083/2019, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.057 /2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “João do Vale” ao Jornalista e 
Apresentador José Cirilo Teixeira Filho e 
dá outras providências.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “João 
do Vale” ao Jornalista e Apresentador José Cirilo Teixeira Filho, natural 
do Município de Pedreiras, Estado do Maranhão.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 22 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 157/2019, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.058 /2021

CONCEDE a Medalha do Mérito 
Legislativo “Manuel Beckman” ao Em-
presário José Gonçalves dos Santos Neto. 

Art. 1º- Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” ao Empresário José Gonçalves dos Santos Neto. 

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 22 de setembro de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
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COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 037 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

340/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Institui 
as Diretrizes para o Programa de Exame de Mamografia Móvel no 
âmbito do Estado de Maranhão - Programa MAMÓVEL.” 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria na forma 
do Substitutivo (Parecer nº 686/2021). Vem agora o Projeto de Lei 
a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

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

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

O câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo, 
com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 
2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mu-
lheres. É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa 
população, com 684.996 óbitos estimados para esse ano (15,5% dos 
óbitos por câncer em mulheres) (IARC, 2020).

No Brasil, o câncer de mama é também o tipo de câncer mais 
incidente em mulheres de todas as regiões, após o câncer de pele 
não melanoma. As taxas são mais elevadas nas regiões mais desen-
volvidas (Sul e Sudeste) e a menor é observada na região Norte. 
Em 2021, estima-se que ocorrerão 66.280 casos novos da doença, o 
que equivale a uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100.000 
mulheres (INCA, 2020). A incidência do câncer de mama tende a 
crescer progressivamente a partir dos 40 anos, assim como a mor-
talidade por essa neoplasia (INCA, 2019).

O câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer em 
mulheres no Brasil, sendo a mais frequente em quase todas regiões 
brasileiras. Na região Norte, o câncer do colo do útero ocupa ainda 
o primeiro lugar. Em 2019, a taxa de mortalidade por câncer de 
mama, ajustada pela população mundial,  foi 14,23 óbitos/100.000 
mulheres. As regiões Sudeste e Sul apresentam também as taxas 
mais elevadas (INCA, 2021).

Em virtude das considerações descritas acima, é flagrante o mérito le-
gislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão Técnica Permanente, 
visto que a medida ora proposta, visa detectar a preexistência de câncer 
de mama nas mulheres maranhenses que vivem em estado de vulnerabi-
lidade,  podendo assim oferecer-lhes um tratamento adequado.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 340/2021.
      É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 340/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 22 de setembro de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor:                                                   Vota contra:
Deputado Doutor Yglésio                                 
Deputada Helena Duailibe                               __________________

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 038 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

338/2021, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Determi-
na que hospitais e maternidades, localizados no Estado do Mara-
nhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos 
orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em caso de 
engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte 
súbita”. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria na forma 
do texto original (Parecer nº 678/2021). Vem agora o Projeto de Lei 
a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

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

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

A sufocação ou obstrução das vias aéreas é a primeira causa 
de morte acidental de bebês até um ano de idade. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, publicados pela ONG Criança Segura, no 
ano de 2017 o número total de óbitos por sufocamento foi de 777 
(de zero a 14 anos), e destes casos 581 foram de crianças menores 
de um ano de vida.

Quanto as hospitalizações por sufocamento, no ano de 2018 
foram 477 casos, e este número demonstra que há mais casos de 
óbitos do que de hospitalizações por essa causa, ou seja, é um aci-
dente muito fatal que necessita de prevenção.

Ainda de acordo com dados da ONG Criança Segura, todos 
os anos no Brasil, mais de 700 crianças morrem vítimas de sufoca-
ções ou engasgamento. Além da supervisão total de um adulto, é 
importante evitar que a criança tenha contato com acessórios que 
facilmente podem ser levados à boca.

Em virtude das considerações descritas acima, é flagrante o 
mérito legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão 
Técnica Permanente, visto que, a medida ora proposta, propõe ofe-
recer aos pais e/ou aos responsáveis de recém nascidos, orientações 
e/ou treinamento para aplicar os primeiros socorros, evitando as-
sim a morte precoce de crianças por sufocamento.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 338/2021.
      É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 338/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 22 de setembro de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor:                                                 Vota contra:
Deputada Helena Duailibe                              
Deputado Carlinhos Florêncio                        
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COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 039 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária 

nº 261/2021, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que 
“Dispõe sobre medidas protetivas e de contenção da transmissão 
do Novo Coronavírus em veículos comerciais no Estado do Mara-
nhão”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria na forma 
do texto original (Parecer nº 682/2021). Vem agora o Projeto de Lei 
a esta Comissão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer 
quanto ao mérito, nos termos regimentais.

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

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

Justifica o autor da propositura, que a pandemia da CO-
VID-19 é uma realidade mundial que põe em risco diariamente 
milhares de trabalhadores, sobretudo, aqueles que necessitam se 
sujeitar ao contato direto com outras pessoas. Os serviços de trans-
porte inserem-se nesse contexto, de forma que remanescem prote-
ção das vidas expostas.

No ensejo, não há como restringir o funcionamento de trans-
portes públicos, uma vez que reduções causarão caos maior. Por 
essas razões, motoristas, colaboradores, cobradores e passageiros 
precisam ter reconhecidos direitos sanitários protetivos do Novo 
Coronavírus.

Em virtude das considerações descritas acima, é flagrante 
o mérito legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comis-
são Técnica Permanente, visto que a medida ora proposta, busca a 
adoção de medidas sanitárias de proteção nos meios de transportes 
públicos e privados, objetivando proteger todos do iminente risco 
de contágio da doença e, por conseguinte, óbito nos casos de agra-
vamento.

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

aprovação do Projeto de Lei nº 261/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei   nº 261/2021, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 22 de setembro de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 610/2021

RELATORIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 266/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Doutor Yglésio, que “Institui março como mês de 
conscientização sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva física 
no Sistema de Ensino Público e Privado, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências”. 

Em síntese, a proposição de Lei sob exame visa instituir março 
como mês de conscientização sobre brincadeiras com caráter potencial-
mente lesivo, no qual deverá ocorrer campanhas de conscientização 
sobre brincadeiras potencialmente lesivas e ofensivas no Sistema de 
Ensino Público e Privado, no âmbito do Estado do Maranhão. 

Consta na justificativa do autor, que “as brincadeiras aparente-
mente inofensivas são, na verdade, potenciais risco de morte, obje-
tos de preocupação para pais e sociedade. É com essa preocupação 
que se propõe o presente Projeto de Lei permitindo que as escolas 
eduquem alunos conscientizando-os dos perigos envolvidos nas su-
postas brincadeiras”. 

Quanto à constitucionalidade da matéria, a Constituição Federal 
de 1988, em seu artigo 24, inciso IX, dispõe que “compete a União, aos 
Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre educa-
ção, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia,                  pesquisa, 
desenvolvimento e inovação.

Deste modo, depende-se, a partir da permissão constitucional, 
que cabe ao Poder Legislativo Estadual atuar sobre o desenvolvimento 
de diretrizes educacionais voltadas à promoção do bem-estar nas esco-
las, ponderando-se especialmente que a educação é instrumento essen-
cial e indispensável para a promoção de uma consciência coletiva sobre 
os bons-tratos.

Assim, entendo que a finalidade essencial da propositura não é 
a criação de disciplina, áreas de estudo e conteúdo escolar, mas sim 
de aprimorar as práticas pedagógicas já existentes na próprias esco-
las, de modo a assegurar que as presentes e futuras gerações tenham a 
oportunidade de adquirir desde cedo, especialmente durante a fase de 
desenvolvimento escolar, conhecimento sobre bons-tratos e formas de 
promovê-los.

A longo prazo, as diretrizes apresentadas são capazes de reduzir 
brincadeiras de potencial lesão ofensiva física, justamente porque as 
crianças, adolescentes e jovens terão a consciência necessária para essa 
conduta.

Por fim, no que tange ao artigo 1º da referida proposição, apre-
sento emenda modificativa no intuito de vedar qualquer alegação de 
lesão ao Princípio Constitucional da Reserva de Iniciativa do Governa-
dor do Estado, no que tange ao disposto no artigo 43, incisos III e V da 
Constituição do Estado do Maranhão.                                                

Dê-se ao art. 1º, a seguinte redação:
“Art.1º- Fica instituído março como mês de conscientização so-

bre brincadeiras com caráter potencialmente lesivo, no qual poderá 
ocorrer campanhas de conscientização sobre brincadeiras potencial-
mente lesivas e ofensivas no Sistema de Ensino Público e Privado, no 
âmbito do Estado do Maranhão.”

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta Au-
gusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 266/2021, com a Emenda Mo-
dificativa acima sugerida.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
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votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 266/2021, nos termos do 
voto do Relator.               

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

em 21 de setembro de 2021.                                                               
    
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 643 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei Ordinária nº 363/2021, de autoria do Senhor Deputado Wen-
dell Lages, que “Dispõe sobre a qualificação e treinamento de guardas 
municipais do Estado do Maranhão para atuarem nas ocorrências rela-
cionadas à Lei Maria da Penha.”

O Projeto de Lei, em análise, prevê em seu art. 1º que o Poder 
Executivo Estadual, através da Polícia Militar, ficará responsável em 
firmar termo de cooperação para treinar guarda municipal para atuarem 
nas ocorrências da Lei Maria da Penha.

Conforme o art. 18, da Magna Carta Federal, a organização polí-
tico-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autôno-
mos, nos termos desta Constituição.

O Poder Público Municipal possui auto-organização e normati-
zação própria, autogoverno e auto-administração que nada mais é que 
as competências administrativas, tributárias e legislativas extraídas di-
retamente da Constituição Federal, não podendo o Poder Legislativo 
Estadual interferir na administração dos Municípios, estabelecen-
do atribuições ou intervindo nas funções de seus órgãos sem susten-
tação Constitucional, sob pena de tais atos padecerem de inconstitu-
cionalidade.

O presente Projeto de Lei está nada mais e nada menos que crian-
do uma atribuição a guarda municipal que são órgãos municipais, aden-
trando na competência de cada ente municipal em editar sua própria 
legislação sobre a matéria.

Outrossim, conforme o § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, 
prevê que a Guarda Municipal tem a função de proteção de bens, servi-
ços e instalações do Município de acordo com Lei Municipal, vejamos:

“Art. 144 ..............................................................................
§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais 

destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme 
dispuser a lei.”

Além do mais, a proposição estabelece funções não previstas 
pela Constituição Federal para as guardas municipais quando atribui a 
competência de atuarem nas ocorrências e medidas relacionadas a Lei 
Maria da Penha. 

Também, o Projeto de Lei invade a reserva de administração 
ao estabelecer a obrigação do Poder Executivo Estadual em firmar 
convênio, através da Polícia Militar, para promover treinamento das 
guardas municipais para atuarem nas ocorrências e medidas relaciona-
das à violência contra mulher.

O princípio da reserva de administração impede que o Poder Le-
gislativo legisle sobre assuntos que são da competência administrativa 
do Poder Executivo, como no caso em tela. É uma decisão administra-
tiva do Poder Executivo Estadual firmar, ou não, parcerias para realiza-
ção de treinamentos de servidores de outros entes federados. 

Destaca-se que, em relação a técnica legislativa a Proposição não 
se adequa as normas, pois sua redação é confusa e conteúdo principal 

do Projeto não condiz com o que estabelece a ementa. 
Assim sendo, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei, por vio-

lar o princípio da autonomia municipal, o art.144, § 8º, além do prin-
cípio da reserva de administração padecendo de inconstitucionalidade 
formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela rejeição do Projeto de Lei n° 363/2021, por possuir vício 
formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei Ordinária nº 363/2021, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 657/2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Pro-
jeto de Lei n° 187/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington 
do Curso, que dispõe sobre a utilização dos recursos provenientes das 
multas administrativas aplicadas pelo poder público aos estabelecimen-
tos comerciais por conta do enfrentamento ao COVID-19 .

Nos termos da proposição de Lei sob exame, os valores arreca-
dados provenientes das multas administrativas aplicadas aos estabeleci-
mentos comerciais que exerçam atividades essenciais e não essenciais, 
segundo a classificação do Poder Executivo deverão ser destinados ex-
clusivamente para aquisição de insumos e equipamentos hospitalares 
destinados ao combate e proliferação da pandemia da COVID-19.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
prevê procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legislador 
estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de in-
constitucionalidade formal da norma.

Segundo Alexandre de Moraes, o termo processo legislativo, “ju-
ridicamente, consiste no conjunto coordenado de disposições que dis-
ciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos competentes na 
produção de leis e atos normativos que derivam diretamente da própria 
constituição”1.

Em uma das classificações possíveis para tratar da inconstitucio-
nalidade das normas, os doutrinadores apresentam a divisão em formal 
e em material.

Os vícios formais afetam o ato normativo singularmente con-
siderado, sem atingir seu conteúdo, referindo-se aos pressupostos e 
procedimentos relativos à formação da lei. [...] Os vícios materiais 

1  MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 29. ed. São 
Paulo: Atlas, 2013, p. 658.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021 45
dizem respeito ao próprio conteúdo ou ao aspecto substantivo do ato, 
originando-se de um conflito com regras ou princípios estabelecidos na 
Constituição” (MENDES, COELHO e BRANCO, 2009, p. 1061 e 1063, 
Curso de Direito Constitucional).

Na estrutura procedimental para a criação de uma Lei ordinária, 
apresentam-se constitucionalmente três fases: iniciativa, constitutiva 
e complementar.

A fase iniciativa consiste em assegurar a determinado agente ou 
grupo de pessoas a propositura do ato normativo que especificar. 

Cumpre ressaltar, que o Supremo Tribunal Federal entende que 
o vício de iniciativa do projeto de lei, cuja matéria deve ser iniciada 
privativamente pelo Chefe do Executivo não é sanado nem mesmo pela 
sanção:

“A sanção do projeto de lei não convalida o vício de inconsti-
tucionalidade resultante da usurpação do poder de iniciativa. A ul-
terior aquiescência do chefe do Poder Executivo, mediante sanção 
do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa usurpada, 
não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. 
Insubsistência da Súmula 5/STF. Doutrina. Precedentes.” (ADI 2.867, 
Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-12-2003, Plenário, DJ de 
9-2-2007).

Por sua vez, o art. 42 da Constituição do Estado do Maranhão 
aduz que, “a iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qual-
quer membro ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador 
do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos 
cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa ini-
ciativa é chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá 
deflagrar o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Por outro prisma, o STF na Adin. 724MC/RS decidiu, que “A 
iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não se 
presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em 
que - por implicar limitação ao poder de instauração do processo 
legislativo - deve necessariamente derivar de norma constitucional 
explícita e inequívoca”.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executivo encontra-se no arts. 43 e 64 da Constituição Es-
tadual. Senão vejamos:

“Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre: (...) III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. (...)

Art. 64. Compete, privativamente, ao Governador do Estado: (...) 
V – dispor sobre a organização e o funcionamento da administração 
do Estado na forma da lei (...).”

No caso concreto, o presente projeto pretende determinar como 
o Poder Executivo destinará a arrecadação de suas rendas, ferindo, por-
tanto, a arquitrave constitucional da separação dos poderes.

 VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela rejeição do Projeto de Lei n° 187/2021, por possuir vício 
formal de inconstitucionalidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 187/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.                                                                    
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA

P A R E C E R Nº 660/2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de legalidade, juridicidade, boa técnica legis-

lativa e constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 329/2021, 
de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Dispõe sobre a regula-
mentação das condições de repouso para os profissionais farmacêuti-
cos nas instituições de saúde pública do Estado do Maranhão.”

 Nos termos da propositura de Lei sob exame, ficam assegura-
das aos farmacêuticos condições adequadas de repouso durante todo 
o horário de trabalho nas instituições de saúde pública, que deverão 
ser arejados; ter mobiliário adequado; conter instalações sanitárias; ter 
conforto térmico e acústico.

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 329/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 329/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021. 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________

SUBSBTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 329/2021

Estabelece diretrizes para as con-
dições de repouso para os profissionais 
farmacêuticos, nas instituições de saúde 
pública, no âmbito do Estado do Mara-
nhão.

 Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para assegurar aos farma-
cêuticos condições adequadas de repouso durante todo o horário de 
trabalho nas instituições de saúde pública, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão. 

Art. 2º Para fins do disposto nesta Lei, os locais de repouso dos 
profissionais farmacêuticos deverão: 

I – ser arejados; 
II – ter mobiliário adequado; 
III – conter instalações sanitárias; 
IV – ter conforto térmico e acústico; 
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V – ser destinados especificamente para o descanso dos traba-

lhadores; e 
VI – ter área útil compatível com a quantidade de profissionais 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 680 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 251/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wendell Lages, que Dispõe sobre a realização 
de exame genético para pesquisa de mutação em genes relacionados 
ao câncer de mama e de ovário em mulheres com alto de risco de de-
senvolvimento, que serão feitos nas unidades públicas ou conveniadas 
integrantes do Sistema Único de                    Saúde – SUS.

Nos termos da presente propositura de Lei, será necessária a 
apresentação de laudos comprovatórios de históricos na família em pri-
meiro e segundo grau de parentesco com o desenvolvimento da doença 
antes dos 50 (cinquenta) anos de idade.

Prevê ainda o Projeto de Lei, sob exame, que as mulheres diag-
nosticadas com a mutação no gene BRCA poderão optar em realizar o 
procedimento cirúrgico de mastectomia profilática e de reconstrução da 
mama através do Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei Federal nº 
9.797, de 06 de maio de 1999, que Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes 
do Sistema Único de Saúde - SUS nos casos de mutilação decorrentes 
de tratamento de câncer.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (arts. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

A proposição em análise versa sobre o cuidado com a saúde (art. 
23, II, CF/88), competência comum dos entes federativos.

No âmbito federal, conforme destacado no relatório, há a Lei nº 
9.797, de 6 de maio de 1999, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
cirurgia plástica reparadora da mama pela rede de unidades integrantes 
do Sistema Único de Saúde - SUS nos casos de mutilação decorrentes 
de tratamento de câncer.

Da análise da propositura de Lei, verifica - se que não há usur-
pação legislativa por parte do Estado, nem sendo assunto que esteja no 
rol de matéria de iniciativa privativa do Governador (art. 43, da Cons-
tituição Estadual).

Por fim, objetivando aprimorar o texto da propositura de lei su-
gerimos a sua aprovação na forma de substitutivo anexo a este parecer.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, e pelas fundamentações supracitadas, opina-se 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 251/2021, na forma do substi-
tutivo acima sugerida.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 251/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.
              SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 

FRANKLIM”, em 21 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Doutor Yglésio

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                    _________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 251/2021

Estabelece diretrizes para a realiza-
ção de exame genético para pesquisa de 
mutação em genes relacionados ao câncer 
de mama e de ovário em mulheres com 
alto de risco de desenvolvimento, e dá ou-
tras providências.

Art. 1º. Esta Lei estabelece Diretrizes para a realização de exame 
genético para pesquisa de mutação em genes relacionados ao câncer de 
mama e de ovário em mulheres com grande risco de desenvolvimento, 
o acesso ao teste genético que comprova a probabilidade da mutação do 
gene BRCA, apresentando a grande chance de desenvolver a doença.

Art. 2º - Para efeitos desta Lei, é necessária a apresentação de 
laudos comprobatórios de históricos na família em primeiro e segundo 
grau de parentesco com o desenvolvimento da doença antes dos 50 anos 
de idade.

Art. 3º - As mulheres diagnosticadas com a mutação no gene 
BRCA que são asseguradas nos termos do art. 1º desta Lei poderão op-
tar em realizar o procedimento cirúrgico de mastectomia profilática e de 
reconstrução da mama através do Sistema Único de Saúde, nos termos 
da Lei Federal nº 9.797, 06 de maio de 1999.

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

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 684 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 231/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Regulamenta a comercia-
lização de energéticos para menores de idade no Estado do Maranhão.

Nos termos da proposição de Lei, sob exame, fica vedada a venda 
e comercialização dos produtos definidos como energéticos a menores 
de 18 anos que estejam desacompanhados dos representantes legais. 

Considera-se energético todo composto líquido pronto para o 
consumo que contenha como ingrediente(s) principal(is) as substâncias 
inositol e/ou glucoronolactona e/ou taurina e/ou cafeína, podendo ser 
adicionado de vitaminas e ou minerais até 100% da ingestão diária re-
comendada (IDR) na porção do produto, ainda pode ser adicionado de 
outro(s) ingrediente(s), desde que não descaracterize(m) o produto.

Em caso de descumprimento, o estabelecimento comercial fica 
sujeito à multa de R$ 500,00 e R$ 10.000,00, a ser aplicada de acordo 
com a capacidade comercial do estabelecimento. Em casos de reinci-
dência, a multa inicialmente aplicada poderá ser até o quádruplo da 
inicialmente aplicada.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

A proposição de Lei, ora em análise, versa sobre o cuidado com a 
saúde (art. 23, II, CF/88), competência comum dos entes federativos, e, 
especificamente, visa cumprir o dever Estado (em comum com a famí-
lia e a sociedade) para assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 
com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal na propositura de Lei, pois pensar diferente é realizar uma interpre-
tação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo e assim 
resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo dos 
Estados Federados. No tocante à análise da constitucionalidade material 
também não há nenhuma irregularidade.
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VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 231/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 231/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  705 / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

a Proposta de Emenda Constitucional nº 014/2019, de autoria da 
Senhora Deputada Daniella Tema, que Altera o Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias, introduzindo artigos que criam o 
Fundo Estadual da Juventude.

A Proposta de Emenda Constitucional em epígrafe, recebeu pa-
recer favorável pela constitucionalidade (Parecer nº 063/2020), com 
Emenda Supressiva, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente.

Concluída a votação, com emenda supressiva, vem agora a esta 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania a presente Proposta de 
Emenda Constitucional, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja 
dada à matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a 
sua redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Proposta de 

Emenda Constitucional nº 014/2019) a Redação Final, na forma do ane-
xo a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 
014/2019, em redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.                                                              
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 
014/2019

Altera o Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, introduzindo ar-
tigos que criam o Fundo Estadual da Ju-
ventude.

 Art. 1º - A Constituição Estadual, no Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias é acrescido dos seguintes artigos, com as se-
guintes redações: 

“Art. 66 - É instituído, para vigorar até o ano de 2030, no âm-
bito do Poder Executivo Estadual, o Fundo Estadual da Juventude, a 
ser regulado por Lei Complementar, destinado a financiar as ações da 
Política Estadual da Juventude com o objetivo de garantir e valorizar 
o cumprimento do Plano Estadual da Juventude. 

Parágrafo único - O Fundo deve atender, na forma de seu re-
gulamento, aos objetivos traçados pela Política Estadual da Juventu-
de, em consonância com o disposto no Estatuto da Juventude, Lei nº 
12.852/2013.

    Art. 67- Compõe o Fundo Estadual da Juventude: 
I - Dotações orçamentarias próprias do Estado; 
II - Doações, repasses, subvenções, contribuições ou quaisquer 

outras transferências de Pessoas Físicas ou Jurídicas de Direito Pú-
blico ou Privado do país ou exterior; 

III - verbas resultantes de convênios e acordos com entidades 
públicas municipais, estaduais, federais e estrangeiras; 

IV - outras receitas a serem definidas na regulamentação do 
referido fundo. 

Art. 68 - Os recursos do Fundo são rotativos, não se revertendo 
os saldos do exercício financeiro aos cofres da Fazenda Estadual.”

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  706   / 2021
EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 367/2019, de autoria da Senhora Deputada 
Andreia Rezende, que Institui a Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade, no âmbito desta Comissão Técnica Permamente, 
com emenda substitutiva apresentada no âmbito da comissão técnica 
pela autora da propositura, bem como parecer de mérito favorável da 
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e da Minorias.

Concluída a votação, com a emenda substitutiva, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária nº 367/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este Pare-
cer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 367/2019, em 
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redação final, nos termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.                                                              

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________

PROJETO DE LEI Nº 367/2019

Institui o Estatuto da Inclusão So-
cial e Econômica das Pessoas com Defi-
ciência do Estado do Maranhão e dá ou-
tras providências. 

TÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

 Art. 1º. Esta Lei institui o Estatuto da Inclusão Social e Econô-
mica das Pessoas com Deficiência no Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

 §1º Este Estatuto é destinado a estabelecer as diretrizes e normas 
gerais, bem como os critérios básicos para assegurar a proteção e pro-
mover a inclusão social das pessoas com deficiência, garantindolhes o 
exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos huma-
nos e liberdades fundamentais. 

§2º Aplica-se, no que couber, de forma subsidiária, atos normati-
vos, decretos e a legislação vigente que venha a complementar a efeti-
vidade do presente Estatuto.

 §3º Este Estatuto tem por objetivo também fazer o Estado do 
Maranhão recepcionar em seu aparato legislativo a soma do mais mo-
derno conjunto normativo de direito internacional e nacional de forma 
a dar estrutura normativa estadual apta a suportar a edição de políticas 
públicas, programas, ações além de parcerias público-privadas voltadas 
à temática da maior e mais efetiva inclusão das pessoas com deficiência 
no mercado de trabalho estadual. 

§4º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
deste Estatuto tem aplicação imediata, de modo que se buscará, na sua 
aplicação, a máxima eficácia dos direitos e garantias nele estabelecidos. 

Art. 2º. É dever dos órgãos e entidades do Poder Público do Es-
tado do Maranhão, da sociedade, da comunidade e da família assegurar, 
com absoluta prioridade, às pessoas com deficiência, o pleno exercício 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à 
maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionaliza-
ção, ao trabalho, à habilitação e à reabilitação, à previdência social, à 
assistência social, transporte, cultura, desporto, turismo, lazer, informa-
ção e comunicação, acessibilidade, avanços científicos e tecnológicos, 
dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária, 
dentre outros decorrentes da Constituição da República Federativa do 
Brasil, da Constituição do Estado do Maranhão e demais leis esparsas, 
que propiciem o seu bem-estar pessoal, social e econômico.

 Art. 3º. Para os fins desta Lei, considera-se pessoa com deficiên-
cia aquela que se enquadra no conceito contido na Convenção Sobre os 
Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações Unidas 
- ONU, disposto no artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, além do disposto 
no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, com as modificações intro-
duzidas pelo art. 5º, parágrafo 1º, Inciso I, alíneas “a” a “e”, do Decreto 
Federal nº 5.296/2004. 

TÍTULO II
DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE IN-

CENTIVO À INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DAS PES-
SOAS COM DEFICIÊNCIA 

CAPÍTULO I 
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Seção I
Dos Princípios

Art. 4º. O disposto neste Estatuto e as políticas públicas de in-
centivo à empregabilidade de pessoas com deficiência são regidas pelos 
seguintes princípios fundamentais: 

I – cidadania; 
II - o respeito à dignidade humana inerente à pessoa com defi-

ciência, sua autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer suas 
próprias escolhas, e sua independência;

 III – repúdio a toda e qualquer forma de discriminação; 
IV – valorização, inclusão social, econômica, e promoção da par-

ticipação plena e efetiva na sociedade das pessoas com deficiência no 
Estado do Maranhão; 

V - respeito pela diferença e aceitação da deficiência como parte 
da diversidade individual e coletiva da condição humana;

 VI - igualdade de oportunidades; 
VII – promoção da acessibilidade; 
VIII - igualdade entre homens e mulheres; 
IX - respeito pela capacidade em desenvolvimento das crianças e 

adolescentes com deficiência.
 X - promoção de projetos, programas e ações públicas que in-

centivem a empregabilidade das pessoas com deficiência no âmbito do 
Estado do Maranhão;

 XI - reconhecimento do jovem, do adulto e do idoso com defi-
ciência como sujeitos de direitos universais e agentes construtores de 
uma sociedade mais livre, justa e solidária;

XII - redução da marginalização, das desigualdades sociais e de 
mercado entre às pessoas com deficiência e as sem deficiência; 

Art. 5°. O Estatuto da Inclusão Social e Econômica das Pessoas 
com Deficiência do Estado do Maranhão, em consonância com o Pro-
grama Nacional de Direitos Humanos e o Plano Nacional dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, buscará os seguintes objetivos: I - desenvol-
vimento de ações conjuntas entre o Estado e a Sociedade Civil, de modo 
a assegurar a plena inclusão da pessoa com deficiência no contexto so-
cioeconômico e cultural;

 II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e ope-
racionais que assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício 
de seus direitos básicos que decorrem da Constituição da República Fe-
derativa do Brasil de 1988, Constituição do Estado Maranhão e demais 
leis esparsas, propiciando seu bem-estar pessoal, social e econômico; 

III - respeito às pessoas com deficiência, que devem receber equi-
dade de oportunidades na sociedade, com o reconhecimento dos direi-
tos que lhes são assegurados.

 
Seção II

Diretrizes Gerais
Art. 6º. O presente Estatuto, em consonância com o Programa 

Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, para a execução da Polí-
tica que se propõe, por meio do Poder Público se compromete a obede-
cer às seguintes diretrizes: 

I – promover e incentivar o pleno exercício de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiên-
cia, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência;

 II - adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de 
qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reco-
nhecidos na presente Política; 

III - adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, 
para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vi-
gentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;

 IV - levar em conta, em todos os programas e políticas, a prote-
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ção e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência;

 V - abster-se de participar em qualquer ato ou prática incompa-
tível com a presente Política e assegurar que as autoridades públicas e 
instituições atuem em conformidade com a presente Lei; 

VI - tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discri-
minação baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, organi-
zação ou empresa privada; 

VII - promoção da qualidade de vida das pessoas com deficiência; 
VIII - assistência integral à saúde da pessoa com deficiência;
 IX - prevenção de deficiências;
 X - ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação; 
XI - organização e funcionamento dos serviços de atenção à pes-

soa com deficiência;
 XII - capacitação de recursos humanos;
 XIII - estabelecimento de mecanismos que acelerem e favore-

çam a inclusão social da pessoa com deficiência;
 XIV - adoção de estratégias de articulação com órgãos e entida-

des públicos e privados, e com organismos nacionais e estrangeiros para 
a implantação destas Políticas Públicas; 

XV - inclusão da pessoa com deficiência, respeitadas as suas 
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à 
saúde; 

XVI - viabilizar a participação da pessoa com deficiência em to-
das as fases de implementação dessas Políticas, pessoalmente ou por 
intermédio de suas entidades representativas e outros fóruns; 

XVII - ampliação das alternativas de inserção econômica da pes-
soa com deficiência, proporcionando qualificação profissional, habili-
tação e reabilitação, de modo a incorporá-la no mercado de trabalho; 

XVIII - garantia do efetivo atendimento das necessidades da pes-
soa com deficiência; 

XIX - articulação com entidades governamentais e não gover-
namentais em nível federal, estadual e municipal, visando garantir a 
efetividade dos programas.

 XX - realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de 
produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal 
a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem 
necessidade de adaptação ou projeto específico; que exijam o mínimo 
possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados a 
atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência, a pro-
mover sua disponibilidade e o seu uso e, ainda, a promover o desenho 
universal quando da elaboração de normas e diretrizes;

 XXI - realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem 
como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as 
tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para loco-
moção, dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a pessoas com 
deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível; 

XXII - propiciar informação acessível para as pessoas com de-
ficiência a respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e 
tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias bem como outras 
formas de assistência, serviços de apoio e instalações; 

XXIII - promover a capacitação em relação aos direitos reconhe-
cidos pela presente Lei dos profissionais e equipes que trabalham com 
pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência 
e serviços garantidos por esses direitos. 

Art. 7º. A garantia de prioridade estabelecida nesta Lei com-
preende, dentre outras medidas: 

I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circuns-
tâncias; 

II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de re-
levância pública, junto aos órgãos públicos e privados prestadores de 
serviços à população; 

III - a prioridade de embarque no sistema de transporte coletivo;
 IV - preferência na formulação e na execução das políticas pú-

blicas; 
V - destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas à pes-

soa com deficiência, observadas as disposições constantes da Constitui-

ção Federal, da Constituição do Estado do Maranhão e das Leis Orgâni-
cas dos Municípios do Estado do Maranhão; 

VI - o atendimento da pessoa com deficiência, prioritariamente, 
por sua própria família, em detrimento de entidades de abrigamento ou 
instituições de longa permanência, exceto quando não possuam ou ca-
reçam de condições de manutenção da própria sobrevivência ou estejam 
em situação de risco ou violação de direitos; 

VII - capacitação e formação continuada de recursos humanos 
para atendimento às pessoas com deficiência; 

VIII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulga-
ção de informações de caráter educativo sobre aspectos ligados à defi-
ciência;

 IX - garantia de acesso à rede de serviços de políticas públicas 
setoriais, por meio de prevenção, de atendimento especializado e de 
inclusão social da pessoa com deficiência. 

Art. 8º. Nenhuma pessoa com deficiência será objeto de precon-
ceito e discriminação. 

§1º Considera-se discriminação qualquer distinção, restrição ou 
exclusão em razão da deficiência, mediante ação ou omissão, que tenha 
o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, 
gozo ou exercício de seus direitos e liberdades fundamentais. 

§2° Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência 
adotada para promover a inclusão social ou o desenvolvimento pessoal, 
competindo a cada uma das pessoas com deficiência aceitar, ou não, tal 
diferenciação ou preferência.

§3° Nenhuma pessoa com deficiência, será objeto de qualquer 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura, 
crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante, punido na 
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 
fundamentais.

 Art. 9º. A Administração Pública Direta e Indireta, em todos os 
níveis, adotará medidas imediatas, eficazes e apropriadas para:

 I - ampliar a conscientização da sociedade em relação às pessoas 
com deficiência, promovendo o respeito por seus direitos; 

II - combater estereótipos, preconceitos e práticas prejudiciais às 
pessoas com deficiência, incluindo aqueles baseados em sexo e idade, 
em todos os aspectos da vida; 

III - promover a conscientização a respeito das pessoas com defi-
ciência e de suas potencialidades; 

Parágrafo único. Para a consecução das medidas elencadas se-
rão executadas e mantidas campanhas eficazes de conscientização pú-
blica, destinadas a:

 I - fomentar a receptividade e o respeito aos direitos das pessoas 
com deficiência; 

II - promover percepções positivas e maior consciência social so-
bre as pessoas com deficiência; 

III - promover o reconhecimento das potencialidades, competên-
cias, méritos, habilidades e contribuições de pessoas com deficiência 
relacionadas ao ambiente e ao mercado de trabalho; 

IV - promover em todos os níveis do sistema educacional, pú-
blico ou privado, o respeito e a inclusão de todas as pessoas com defi-
ciência, inclusive as crianças, desde a primeira idade, difundindo, entre 
todos os alunos, os direitos das pessoas com deficiência; 

V - estimular todos os órgãos da mídia a difundir, positivamen-
te, a imagem das pessoas com deficiência, de forma compatível com o 
propósito desta Lei; 

VI - promover programas de capacitação e conscientização a res-
peito das pessoas com deficiência e seus direitos. 

Art. 10. É dever de todos comunicar às autoridades competen-
tes qualquer forma de ameaça ou violação dos direitos da pessoa com 
deficiência.

 Parágrafo Único. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra pessoa com deficiência, assim como os de violação dos 
seus direitos fundamentais, serão obrigatoriamente comunicados à au-
toridade policial, ao CEPD/MA - Conselho Estadual dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n°8.360/2005 e ao Ministé-
rio Público do Estado. 
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Art. 11. Em relação aos direitos sociais e econômicos das pessoas 

com deficiência o Estado se compromete a tomar medidas, tanto quanto 
permitirem os recursos disponíveis e, quando necessário, em âmbito de 
parceria público-privada que venham a ser celebradas, a fim de asse-
gurar progressivamente o pleno exercício desses direitos, respeitando, 
porém, a possibilidade financeira do Estado ao mesmo tempo em que 
promove a geração de emprego e renda.

 Art. 12. Na elaboração e implementação de legislação e progra-
mas para aplicar à presente Política e em outros processos de tomada 
de decisão relativos às pessoas com deficiência, o Estado realizará con-
sultas públicas que contará com a livre participação popular e, ainda, de 
entidades e de associações representativas de pessoas com deficiência. 

Art. 13. Nenhum dispositivo da presente Política afetará quais-
quer disposições mais propícias à realização dos direitos das pessoas 
com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação nacional 
ou no direito internacional da qual o Brasil seja signatário. 

Parágrafo único. Não haverá nenhuma restrição ou derrogação de 
qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos 
ou vigentes em legislação nacional ou internacional, em conformidade 
com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a alegação de que 
a presente Política não reconhece tais direitos e liberdades ou que os 
reconhece em menor grau. 

TÍTULO III
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DA SAÚDE

Art. 14. O direito de acesso aos serviços de saúde compreende: 
I - assistência médica, clínica, cirúrgica e terapêutica, integral, 

universal e gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS 
e dos demais órgãos e serviços sanitários em geral do Estado e dos 
Municípios, assegurado atendimento personalizado e prioritário; 

II - assistência médica, clínica, cirúrgica e terapêutica, integral 
e universal, em qualquer estabelecimento de saúde do Estado e dos 
Municípios, assegurado atendimento personalizado e prioritário; 

III - internação em hospitais públicos, conveniados com o Poder 
Público ou vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS; 

IV - transporte, sempre que indispensável à viabilização da as-
sistência; 

V - assistência, respeitada a precedência dos casos mais graves, 
e oferecimento de acomodações acessíveis de acordo com a legislação 
em vigor; 

VI - fornecimento de medicamentos e materiais necessários para 
o tratamento e procedimentos específicos para cada tipo de deficiência. 

Parágrafo único. É assegurado o direito à presença de acompa-
nhante junto à pessoa com deficiência, durante os períodos de aten-
dimento e de internação, devendo o órgão de saúde proporcionar as 
condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, salvo 
entendimento contrário, justificado, da autoridade médica.

 Art. 15. Os órgãos e entidades da Administração Pública Esta-
dual Direta e Indireta deverão assegurar às pessoas com deficiência o 
pleno exercício de seu direito à saúde e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
da Constituição do Estado do Maranhão e das demais leis esparsas, pro-
piciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Art. 16. Para o fim estabelecido no artigo acima, os órgãos e enti-
dades da Administração Estadual Direta e Indireta dispensarão, no âm-
bito de sua competência e finalidade, tratamento prioritário e adequado, 
tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas na 
área da saúde: 

I - a promoção de ações preventivas, como as referentes ao pla-
nejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento 
da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança, 
à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco ou com 
deficiência, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnósti-
co, ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de defi-

ciência, bem como de outras doenças crônico degenerativas e de outras 
potencialmente incapacitantes; 

II - o desenvolvimento de programas especiais de prevenção de 
trauma de qualquer natureza e o desenvolvimento de programa para 
tratamento adequado às suas vítimas;

 III - a criação e estruturação de rede de serviços regionalizados, 
descentralizados e hierarquizados em crescentes níveis de complexi-
dade, voltados ao atendimento à saúde e à reabilitação da pessoa com 
deficiência articulada com outras políticas setoriais;

 IV - a garantia de acesso da pessoa com deficiência aos estabe-
lecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado tratamento 
sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados; 

V - a garantia de atendimento domiciliar de saúde à pessoa com 
deficiência, quando indicado; 

VI - o desenvolvimento de programas de saúde voltados para as 
pessoas com deficiência, os quais contam com a participação da socie-
dade, e que lhes ensejem a inclusão social; 

VII - o papel estratégico da atuação dos agentes comunitários de 
saúde e das equipes de saúde da família na disseminação das práticas 
e estratégias de promoção, prevenção e reabilitação baseada na comu-
nidade.

§1º Para os efeitos deste Capítulo, prevenção compreende as 
ações e medidas orientadas a evitar as causas das deficiências que 
possam ocasionar incapacidade e as destinadas a evitar sua progressão 
ou derivação em outras incapacidades.

 §2º A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e ca-
racterizada por equipe multiprofissional de saúde, para fins de conces-
são de benefícios e serviços. §3º As ações de promoção da qualidade de 
vida da pessoa com deficiência deverão também assegurar a igualdade 
de oportunidades no campo da saúde. 

Art. 17. É assegurado, no âmbito público e privado, o acesso 
igualitário às ações e aos serviços de promoção, prevenção e assistência 
à saúde da pessoa com deficiência, bem como sua habilitação e reabi-
litação. 

§1º Toda pessoa que apresente deficiência devidamente 
diagnosticada, qualquer que seja sua natureza, agente causal, grau 
de severidade ou prejuízo de sua saúde, terá direito à habilitação e à 
reabilitação pelo período que necessitar, de acordo com indicação do 
profissional especializado na área de cada uma das deficiências.

 §2º Considera-se reabilitação o processo de assistência por equi-
pe multidisciplinar, destinada à pessoa com deficiência, para compensar 
perda ou limitação funcional.

 §3º É parte integrante dos processos de habilitação e reabilitação 
o tratamento e o apoio das equipes de saúde nos diversos níveis de 
atenção e durante todas as fases do processo habilitador e reabilitador, 
bem como o suprimento dos medicamentos e das ajudas técnicas e tec-
nologias assistivas necessárias. 

Art. 18. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da pes-
soa com deficiência em sua localidade de residência, será prestado aten-
dimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e tratamento, aos 
que, comprovadamente, necessitem de atendimento fora do local de sua 
residência.

 Art. 19. Incluem-se na assistência integral à saúde, reabilitação 
e habilitação da pessoa com deficiência, a concessão de órteses, próte-
ses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais equipamentos 
complementam o atendimento, aumentando as possibilidades de inde-
pendência e inclusão da pessoa com deficiência.

 Art. 20. Consideram-se ajudas técnicas para os efeitos deste Ca-
pítulo, os elementos que permitem compensar uma ou mais limitações 
funcionais motoras, sensoriais ou intelectuais da· pessoa com deficiên-
cia, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da comunicação 
e da mobilidade, tais como:

 I -como próteses auditivas, visuais e físicas, que possibilitem sua 
plena inclusão social; 

II - órteses que favoreçam a adequação funcional;
 III - equipamentos e elementos necessários à terapia e à reabili-

tação da pessoa com deficiência;
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 IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho especial-

mente desenhados ou adaptados para uso por pessoa com deficiência; 
V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoais necessá-

rios para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa com deficiência;
 VI - equipamentos e material pedagógico especial para educa-

ção, capacitação e recreação da pessoa com deficiência; 
VII - adaptações ambientais, arquitetônicas e outras que garan-

tam o acesso, a melhoria funcional e a autonomia pessoal; 
VIII - bolsas coletoras para pessoas ostomizadas, entre outros. 
Art. 21. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desen-

volvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa e 
de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados para 
ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou que 
contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento. Parágrafo 
único. Será estimulada a criação de linhas de crédito para a indústria 
que produza componentes e equipamentos de ajudas técnicas. 

Art. 22. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado para 
a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir da instituição de parce-
rias com universidades e centros de pesquisa para a produção nacional 
de componentes e equipamentos. 

Parágrafo único. O Poder Público, com base em estudos e pes-
quisas, fomentará junto aos bancos oficiais, a concessão de financia-
mento às pessoas com deficiência para a aquisição de ajudas técnicas 
que não sejam fornecidas gratuitamente pelo Sistema de Seguridade 
Social. 

Art. 23. Durante as fases do processo de reabilitação será propi-
ciada, se necessária, a assistência em saúde intelectual com a finalidade 
de permitir que a pessoa submetida a esta prestação desenvolva o má-
ximo de suas capacidades e procure atingir o pleno desenvolvimento de 
suas potencialidades. 

Art. 24. Será fomentada a realização de estudos epidemiológicos 
e clínicos, com periodicidade e abrangência adequadas, de modo a pro-
duzir informações e dados concretos sobre a ocorrência de deficiências 
e incapacidades. 

Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata 
este artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público ou 
convênio com pessoas jurídicas de direito privado. 

Art. 25. Incumbe aos Poderes Públicos Estadual e Municipais, 
por sua Administração Direta, Indireta ou Fundacional, promover cam-
panhas educativas destinadas à prevenção de doenças e deficiências, 
com veiculação por meio dos meios de comunicação, inclusive tele-
visivos, que necessariamente terão tradução simultânea para a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras.

CAPÍTULO II
DO DIREITO À HABITAÇÃO

Art. 26. As habitações de interesse social ofertadas pelo Esta-
do do Maranhão deverão respeitar os padrões do Desenho Universal, 
possibilitando o pleno uso por parte de pessoas com e sem deficiência. 

§ 1º No caso de edificações multifamiliares, a execução das uni-
dades habitacionais deverão respeitar os requisitos de acessibilidade no 
piso térreo, garantida a acessibilidade ou a possibilidade de adaptação 
dos demais pisos;

 § 2º As partes de uso comum das edificações multifamiliares 
deverão garantir acessibilidade plena, nos termos da legislação vigente; 

§ 3° Para os fins do disposto no parágrafo anterior, deve ser 
observado o conceito de pessoa com deficiência contido na Convenção 
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das 
Nações Unidas - ONU, disposto o artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, 
além do disposto no artigo 4° do Decreto Federal nº 3.298/99, com as 
modificações introduzidas pelo art. 5º, parágrafo lº, inciso I, alíneas “a” 
a “e”, do Decreto Federal nº 5.296/2004. 

§ 4° A entrega do imóvel objeto da inscrição dar-se-á com a 
garantia de preferência aos inscritos na forma do §1º deste artigo, a 
fim de que façam a escolha da unidade que melhor se preste a sua 

moradia, em cada lote ofertado, respeitada, dentre os inscritos como 

pessoa com deficiência, a ordem estabelecida quando da inscrição 
geral. 

CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO

Seção I Disposições Gerais

Art. 27. Fica assegurado o sistema educacional inclusivo em to-
dos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida como 
meio de efetivar o direito das pessoas com deficiência à educação sem 
discriminação e com base na igualdade de oportunidades.

 Art. 28. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e 
da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiên-
cia, colocando-a a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, 
violência, crueldade e opressão escolar.

Parágrafo único. Fica assegurado ao aluno com deficiência, o 
atendimento educacional especializado preferencialmente nas redes re-
gulares de ensino. 

Art. 29. O Governo do Estado do Maranhão deverá promover 
cursos, grupos de estudos e formação continuada aos professores da 
rede pública e conveniada de ensino, a fim de que estejam aptos à uti-
lização de práticas pedagógicas e instrumentos de avaliação que consi-
derem o ritmo e a aprendizagem de cada educando, bem como o conhe-
cimento dos recursos e serviços necessários para promover o acesso ao 
currículo aos alunos com deficiência. 

Art. 30. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Es-
tadual Direta e Indireta responsáveis pelo Sistema de Educação do Es-
tado do Maranhão dispensarão tratamento prioritário e adequado aos 
assuntos objeto desta Seção, viabilizando, sem prejuízo de outras, as 
seguintes medidas:

 I- a inclusão, no sistema educacional, da educação especial como 
modalidade de educação escolar que permeia transversalmente todos os 
níveis e as modalidades de ensino;

 II- a inserção, no sistema educacional, das escolas ou instituições 
especializadas, públicas, conveniadas ou privadas, do atendimento edu-
cacional especializado complementar ou suplementar à escolarização; 

III- a oferta, obrigatória e gratuita, dos serviços e recursos da edu-
cação especial, em estabelecimentos públicos, privados e conveniados 
de ensino; 

IV- o oferecimento obrigatório dos serviços e recursos de educa-
ção especial ao aluno com deficiência em unidades hospitalares e con-
gêneres que esteja internado por prazo igual ou superior a 01 (um) mês;

 V- o acesso de aluno com deficiência aos beneficies conferidos 
aos demais alunos, inclusive material escolar, transporte adaptado e 
adequado às pessoas com deficiência, merenda escolar e bolsas de es-
tudo. 

§ 1º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Seção, 
a modalidade de educação escolar que disponibiliza recurso, serviços 
e atendimento educacional especializado de forma complementar aos 
alunos público alvo da educação especial; 

§ 2°. A educação especial deve garantir os serviços de apoio 
especializado voltados a eliminar as barreiras que possam obstruir o 
processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

§ 3°. A educação do aluno com deficiência iniciar-se-á na educação 
infantil, a partir de 00 (zero) ano de idade, com ênfase na estimulação 
precoce, sendo obrigatória, conforme a Emenda à Constituição Federal 
nº 59, a partir dos 4 anos de idade;

 § 4º. A educação especial deve manter articulação com as políti-
cas intersetoriais de saúde e assistência social a fim de garantir o pleno 
desenvolvimento do educando com deficiência;

 § 5°. Quando da construção e reforma de estabelecimentos de 
ensino, público ou privado, deverão ser atendidas as normas técnicas de 
acessibilidade em vigor. 

Art. 31. Fica assegurada à pessoa com deficiência a prioridade de 
vaga em escola pública ou privada, localizada próxima à sua residência, 
ou em qualquer outra que seja da escolha da família. 
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§1º Considera-se estabelecimento escolar mais próximo da 

residência da pessoa com deficiência aquele cuja distância seja menor 
ou que seja mais fácil seu acesso por meio de transporte coletivo;

 §2º Havendo mais de um estabelecimento de ensino considerado 
próximo à residência do aluno com deficiência, este e sua família terão 
o direito de optar por qualquer das instituições de ensino; 

§3º Para a obtenção da prioridade de que trata o caput deste artigo, 
as pessoas com deficiência deverão apresentar, junto à instituição de 
ensino, comprovante de residência; 

§4° No caso de preferência por instituição de ensino que não seja 
a considerada mais próxima de sua residência, o aluno com deficiência 
deverá apresentar justificativa circunstanciada que será apreciada pela 
instituição de ensino escolhida, sendo a decisão da escola passível 
de recurso administrativo às Secretaria de Educação do Estado e dos 
Municípios. 

Art. 32. A prioridade de vaga prevista nesta Seção fica assegura-
da desde o acesso a creches e à educação infantil. 

Parágrafo único. Aplicam-se aos Centros de Reabilitação Es-
taduais e Municipais, vinculados às Secretarias Estadual e Municipais 
de Educação todos os procedimentos e regulamentações previstas nesta 
Seção. 

Art. 33. Escola deverá incluir, regularmente, o aluno matriculado 
com deficiência em atividades esportivas proporcionando sua partici-
pação em atividades físicas, jogos e competições desportivas ou para-
desportivas.

 Art. 34. As instituições públicas, conveniadas e privadas, de 
educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos ou 
com deficiência auditiva os serviços de tradutor e intérprete de Libras 
- Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais, 
bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à comu-
nicação, à informação e à educação. 

§1º. Deve ser proporcionado aos professores a capacitação 
visando o acesso à literatura e a informações sobre a especificidade 
linguística do aluno surdo.

 § 2º. As instituições privadas, as públicas e as conveniadas dos 
sistemas de ensino estadual e municipais buscarão implementar as me-
didas referidas neste artigo como meio de. assegurar aos alunos surdos 
ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à informação e à 
educação.

 Art. 35. A programação visual dos cursos de nível médio e supe-
rior, preferencialmente os de formação de professores, na modalidade 
de educação à distância, deve dispor de sistemas de acesso à informação 
como janela com tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais - 
Libras e subtitulação por meio do sistema de legenda oculta, de modo a 
reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas, conforme prevê 
o Decreto Federal no 5.296, de 2 de dezembro de 2004. 

Art. 36. Língua Brasileira de Sinais - Libras, o Sistema Braille, 
e outros mecanismos de ensino da modalidade educação especial, 
deverão ser inseridos como disciplinas curriculares obrigatórias nos 
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 
nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia de instituições 
de ensino do Estado do Maranhão, conforme as diretrizes do Ministério 
de Educação.

Parágrafo único. Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes 
áreas do conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal 
superior, o curso de Pedagogia e o curso de Pós-Graduação em Edu-
cação Especial são considerados cursos de formação de professores e 
profissionais da educação para o exercício do magistério. 

Seção II
Da Educação Básica

Art. 37. As instituições de ensino de educação básica, em qual-
quer nível ou modalidade de ensino, devem assegurar o atendimento 
educacional especializado aos alunos· com deficiência, prevendo e 
provendo a oferta de serviços e recursos de tecnologia assistiva para o 
processo ensino-aprendizagem desses alunos, tais como: 

I- escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos 
e ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental;

 
II- escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de en-

sino, abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino 
fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes das 
diferentes áreas do conhecimento, cientes da singularidade linguística 
dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores e intérpretes 
da Língua Brasileira de Sinais - Libras.

III- atendimento psico-pedagógico e multidisciplinar paralelo à 
metodologia de educação para as deficiências sensoriais, mental, inte-
lectual e autismo, com a garantia de opção das famílias pela metodo-
logia de ensino a ser aplicada, de acordo com o tipo de deficiência. § 
1º. Os alunos com deficiência têm direito à escolarização em um turno 
diferenciado ao do atendimento educacional especializadoAEE para o 
desenvolvimento de complementação curricular, com a utilização de 
equipamentos e tecnologias de informação.

 § 2º. São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue 
aquelas em que a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e a modalidade 
escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no 
desenvolvimento de todo o processo educativo. 

§ 3°. As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I 
e II deste artigo implicam a formalização, pelos pais e pelos próprios 
alunos, de sua opção ou preferência pela educação sem o uso da Língua 
Brasileira de Sinais - Libras. 

Seção III
Do Ensino Superior

 Art. 38. As instituições de ensino superior Estaduais deverão 
promover a acessibilidade em todos os seus níveis, inclusive curricular, 
com a remoção de barreiras que dificultem a plena aprendizagem com 
qualidade ao aluno com deficiência, conforme as suas características 
individuais. 

Seção IV
Da Educação Profissional

Art. 39. O aluno com deficiência matriculado ou egresso do en-
sino fundamental ou médio, de instituições públicas, conveniadas ou 
privadas, terá acesso à educação profissional, a fim de obter habilitação 
profissional que lhe proporcione oportunidade de acesso ao mercado 
de trabalho.

 §1º A educação profissional para a pessoa com deficiência será 
oferecida como :

 I- formação inicial e continuada; 
II-técnica em nível médio concomitante, integrada ou sequencial; 

e
 III-técnica em nível tecnológico, em escolas regulares, e nos am-

bientes de trabalho. 
§2° As instituições públicas, conveniadas e privadas que 

ministram educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer 
cursos profissionalizantes de formação inicial e continuada à pessoa com 
deficiência, independentemente do nível de escolaridade apresentado; 

§3º Entende-se por habilitação profissional o processo destinado 
a propiciar à pessoa com deficiência, em nível formal e sistematizado, 
a aquisição de conhecimentos e habilidades especificamente associados 
a determinada profissão. 

Art. 40. As escolas e instituições de educação profissional ofere-
cerão serviços de apoio especializado para atender às especificidades da 
pessoa com deficiência, tais como: 

I- acessibilidade dos recursos instrucionais - material pedagógi-
co, equipamento e currículo; 

II- formação dos recursos humanos - professores, instrutores e 
profissionais especializados;

 III-acessibilidade dos recursos físicos - eliminação de barreiras 
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arquitetônicas, ambientais e de comunicação. 

Art. 41. O Governo do Estado do Maranhão, por intermédio dos 
órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional, garantirá vagas 
direcionadas às pessoas com deficiência nos seus programas de cursos 
técnicos e profissionalizantes, possibilitando a sua inclusão no mercado 
de trabalho de modo compatível com as suas especificidades e potencia-
lizando suas competências e habilidades. 

CAPÍTULO IV
DO TRABALHO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 42. Os órgãos e entidades da Administração Pública Esta-
dual Direta, Indireta e Fundacional deverão assegurar às pessoas com 
deficiência o pleno exercício de seu direito ao trabalho e de outros que, 
decorrentes da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 
da Constituição do Estado do Maranhão e das demais leis esparsas, pro-
piciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

Art. 43. Para o fim estabelecido no artigo acima, os órgãos e enti-
dades da Administração Estadual Direta, Indireta e Fundacional dispen-
sarão, no âmbito de sua competência e finalidade, tratamento prioritário 
e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes 
medidas na área da formação profissional e do trabalho: 

I - o apoio governamental à formação profissional e à garantia de 
acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares volta-
dos à formação profissional;

 II- fomentar o surgimento e a manutenção de empregos, inclusi-
ve em regime de trabalho de tempo parcial (Art. 58-A da CLT), desti-
nados às pessoas com deficiência que não tenham acesso aos empregos 
comuns;

 III - a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos 
setores público e privado, de pessoas com deficiência, eliminando toda 
e qualquer forma de discriminação ou tratamento diferenciado para os 
candidatos a cargos e empregos públicos que possuam algum tipo de 
deficiência, salvo a diferenciação que visa proporcionar a igualdade de 
condições entre os candidatos com deficiência e os demais inscritos nos 
concursos públicos;

Seção II
Da Reserva de Cargos e Empregos

 Art. 44. Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de 
inscrever-se em concurso público, processos seletivos ou quaisquer ou-
tros procedimentos de recrutamento de mão de obra na esfera Estadual, 
em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento 
de cargo ou emprego público. 

§ 1 º. É assegurada a gratuidade de inscrição em concurso público 
à pessoa com deficiência, atendidos os requisitos dispostos no §1º do 
artigo 68 da Lei 13.146/2015. Art. 45. Não se aplica o disposto no 
artigo anterior aos casos de provimento de cargo ou emprego público 
integrante de carreira que exija aptidão plena do candidato, auferida em 
parecer emitido por equipe multiprofissional, e desde que a legislação 
específica do cargo contenha a exigência de aptidão plena para o 
ingresso na carreira. § 1º. O exame de aptidão física não poderá excluir 
sumariamente o candidato em razão de sua deficiência, exceto nos 
casos em que se exija aptidão plena do candidato em razão da função a 
ser desempenhada. 

§ 2. Dos editais de concursos públicos estaduais deverá constar, 
obrigatoriamente, a previsão de adaptação das provas físicas, conforme 
a necessidade apresentada pelo candidato com deficiência de forma 
individualizada. 

Art. 46. Os editais de concursos públicos deverão conter:
 I- o número de vagas existentes para cada cargo, bem como o 

total correspondente à reserva destinada à pessoa com deficiência;
 II- as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; 

III- previsão de adaptação das provas do curso de formação e do 
estágio probatório, conforme a deficiência do candidato; 

IV- exigência de apresentação, pelo candidato com deficiência, 
no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou 
nível da deficiência, com expressa referência ao· código correspondente 
da Classificação Internacional de Doença-CID, bem como a provável 
causa da deficiência.

Art. 47. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de 
pessoa com deficiência em concurso público para ingresso na carreira 
da Administração Pública Estadual Direta, Indireta e Fundacional, sob 
pena de incorrer nas sanções administrativas aplicáveis e no delito capi-
tulado no art. 8°, inciso III da Lei Federal nº 7.853/89. 

§ 1º. No ato da inscrição, o candidato com deficiência, que 
necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso, deverá 
requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as condições 
diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

 § 2°. O candidato com deficiência que necessitar de tempo adi-
cional para a realização das provas deverá requerê-lo no prazo estabele-
cido no edital do concurso. 

Art. 48. A pessoa com deficiência, resguardadas as condições 
especiais previstas nesta Lei, participará de concurso em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que concerne: 

I- ao conteúdo das provas;
 II- à avaliação e aos critérios de aprovação; 
III - ao horário e local de aplicação das provas; 
IV- à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
§ 1º. A igualdade de condições a que se refere o caput deste artigo 

também compreende: I - adaptação de provas; 
II- apoio necessário, previamente solicitado pelo candidato com 

deficiência;
 III- avaliação diferenciada nas provas escritas, discursivas ou de 

redação realizadas por candidatos cuja deficiência acarrete dificuldades 
na utilização da gramática, que deverão ser analisadas por comissão da 
qual deverão fazer parte, obrigatoriamente, um profissional com forma-
ção específica em educação especial e experiência na compreensão do 
sentido da palavra escrita, próprio da deficiência.

 § 2°. Considera-se adaptação de provas todos os meios utilizados 
para permitir a realização da prova pelo candidato com deficiência, as-
sim compreendendo, entre outros: 

I- a inclusão de questões ou tarefas diferenciadas, sem prejuízo 
do mesmo grau de dificuldade; 

II- nos casos de candidatos com deficiência visual, a disponibi-
lização da prova em Braille ou prova ampliada, e da apresentação, em 
formato concreto e com as adaptações devidas, de questões contendo fi-
guras geométricas, espaciais ou das quais o candidato só disponha para 
o seu entendimento do sentido da visão, assim como o auxílio no preen-
chimento do cartão-resposta e, quando solicitado, o serviço do ledor ou 
outros meios existentes;

 III- a disponibilização de intérprete de LIBRAS, quando solici-
tado, nos casos de candidato com deficiência auditiva; 

IV- tempo adicional para a realização das provas, inclusive para 
preenchimento do cartão-resposta, quando for o caso, e se necessário, 
conforme as características da deficiência. 

Art. 49. A publicação do resultado final do concurso será feita 
em duas listas, contendo a primeira (lista geral) a pontuação de todos 
os candidatos, inclusive daqueles com deficiência, e a segunda (lista 
especial) somente a pontuação destes últimos. 

§ 1º. A nomeação dos candidatos com deficiência aprovados 
far-se-á concomitantemente com as dos demais candidatos aprovados, 
observando que, obrigatoriamente, o primeiro colocado da lista 
especial será nomeado para ocupar a segunda vaga a ser preenchida 
no cargo, e as demais cumprindo a alternância entre as duas listas de 
classificação a que se refere o caput deste artigo, e a proporcionalidade 
entre candidatos com e sem deficiência, de forma que seja atendido o 
percentual estabelecido no edital.

 § 2º. A nomeação para ocupar a segunda vaga do cargo oferta-
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do será feita, exclusivamente, na pessoa de candidato com deficiência, 
salvo se esgotada a nomeação de todos os candidatos classificados na 
lista especial;

 § 3º. Sempre que a vaga destinada a candidato com deficiência 
não for preenchida por candidato da lista especial, deverá ser feita a no-
meação do candidato imediatamente posterior àquele que não assumiu 
com classificação naquela mesma lista especial. 

§ 4°. No prazo de vigência do concurso público, os cargos 
ocupados por pessoa com deficiência que vierem a vagar deverão ser 
preenchidos por candidatos da lista especial a fim de que seja mantida a 
reserva real do percentual estabelecido no edital. 

Art. 50. O órgão responsável pela realização do concurso terá a 
assistência de equipe multiprofissional composta de 03 (três) profissio-
nais capacitados e atuantes nas áreas das deficiências em questão, sendo 
01 (um) deles médico e 02 (dois) profissionais integrantes da carreira 
almejada pelo candidato. 

§ 1º. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando: 
I- as. informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, 

inclusive as constantes do laudo médico;
 II- a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou da 

função a desempenhar; 
III- a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações 

do ambiente de trabalho na execução das tarefas; 
IV- a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou 

meios que habitualmente utilize; 
V- a CID e outros padrões reconhecidos nacional e internacio-

nalmente.
 § 2°. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade entre 

as atribuições do cargo e a deficiência do candidato, tão somente, du-
rante o estágio probatório, sendo vedada qualquer hipótese de aferição 
da compatibilidade no decorrer do concurso público. 

Art. 51. A avaliação do servidor ou empregado público com de-
ficiência, durante ou após o período do estágio probatório, deverá con-
siderar as condições de trabalho e acessibilidade oferecidas pelo órgão 
público para o efetivo desempenho de suas atribuições. 

CAPÍTULO V
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

 Art. 52. Caberá ao Poder Público na Proteção Social Básica via-
bilizar o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social 
- CRAS o fortalecimento de vínculos familiar e comunitário da pessoa 
com deficiência, com a finalidade da prevenção e de agravos que pos-
sam provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais. 

Art. 53. Caberá ao Poder Público na Proteção Social Especial de 
Média Complexidade viabilizar o atendimento no Centro Especializado 
de Assistência Social - CREAS a pessoa com deficiência e suas famílias 
com grau de dependência que tiverem suas limitações agravadas por 
violações de direitos, que elevam a desvalorização da Potencialidade/
Capacidade da pessoa, dentre outras que ·agravem a dependência e 
comprometam o desenvolvimento da autonomia. 

Art. 54. Caberá ao Poder Público na Proteção Social Especial de 
Alta Complexidade o acolhimento através das seguintes modalidades: 
unidade residencial e institucional, casa de passagem, família acolhedo-
ra, república, de acordo com as especificidades individuais com víncu-
los rompidos ou fragilizado, a fim de garantir a proteção integral. 

Parágrafo único. Para o cumprimento no disposto no caput, o Go-
verno do Estado poderá manter parcerias com entidades civis de direito 
privado sem fins lucrativos. 

CAPITULO VI
DA CULTURA, DO DESPORTO, DO TURISMO, DO LA-

ZER E DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 55. Os órgãos e as entidades da Administração Pública Es-
tadual Direta e Indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto, pelo 
turismo, pelo lazer e pela comunicação social, dispensarão tratamento 

prioritário e adequado aos assuntos objeto desta Seção, com vista a via-
bilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 

I- Promover o acesso da pessoa com deficiência aos meios de 
comunicação social, garantindo : 

a) o acesso as informações através das legendas e interpretação 
em Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS

b) o desenvolvimento de programas/trabalhos nos meios de co-
municação, visando ao esclarecimento das necessidades das pessoas 
com deficiência; 

c) a implantação programas de impressão em Braille ou fonte 
ampliada nos meios de comunicação escrita;

 d) criando um programa de informação pública específica para a 
pessoa com deficiência, destacando o seu potencial. 

II- Promover o acesso da pessoa com deficiência a museus, arqui-
vos, bibliotecas e afins; 

III- criar e garantir incentivos para o exercício de atividades, me-
diante: 

a) participação da pessoa com deficiência em concursos de prê-
mios no campo das artes e das letras;

 b) promoção de concursos culturais no campo das artes e das 
letras que estimulem o potencial da pessoa com deficiência; 

c) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa 
com deficiência; d) incentivo à produção cultural para as pessoas com 
deficiência nas áreas de música, artes cênicas, audiovisual, literatura, 
artes visuais, folclore, artesanato, dentre outras manifestações culturais; 

e) promover cursos e oficinas culturais acessíveis às pessoas com 
deficiência; IV- Promover a prática desportiva e paradesportiva por pes-
soas com deficiência:

 a) incentivando a prática desportiva e paradesportiva formal e 
não formal como direito de cada um e o lazer como forma de promoção 
social;

 b) estimulando meios que facilitem o exercício de atividades 
desportivas e paradesportivas entre as pessoas com deficiência e suas 
entidades representativas;

 c) assegurando a acessibilidade às instalações desportivas dos 
estabelecimentos de ensino, desde a educação infantil até o nível su-
perior;

 d) promovendo a inclusão de atividades desportivas e parades-
portivas dos estabelecimentos de ensino, desde a educação infantil até 
o nível superior.

 V- Incentivar a acessibilidade ao turismo para as pessoas com 
deficiência:

 a) apoiando e promovendo a publicação e o uso de guias de tu-
rismo com informações acessíveis à pessoa com deficiência e as carac-
terísticas próprias de cada área específica de deficiência;

 b) estimulando a ampliação do turismo à pessoa com deficiên-
cia, mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços 
adaptados de transporte. 

Art. 56. Os órgãos e as entidades da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta, promotores ou financiadores de atividades 
desportivas e de lazer, devem concorrer técnica e financeiramente para 
obtenção dos objetivos deste Capítulo. 

Parágrafo único. Serão prioritariamente apoiadas as manifesta-
ções desportivas e paradesportiva de rendimento e a educacional, com-
preendendo as atividades de:

 I- desenvolvimento de recursos humanos especializados em cada 
uma das áreas de deficiência; 

II- promoção de competições desportivas internacionais, nac-
10nais, estaduais e municipais; 

III- pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, documen-
tação e informação;

 IV- construção, ampliação, recuperação e adaptação de instala-
ções desportivas, paradesportivas e de lazer. 

Art. 57. Os próprios eventos esportivos estaduais terão, em seu 
calendário, datas reservadas para a realização de eventos para as pes-
soas com deficiência. 
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Art. 58. O Estado promoverá a realização dos eventos de que tra-

ta o artigo anterior desta Lei, admitida a participação de entidades não 
governamentais públicas e privadas na sua promoção. Parágrafo único. 
Para a elaboração da programação dos eventos serão ouvidas as pessoas 
com deficiência e as instituições que desenvolvem ações de e para as 
pessoas com deficiência. 

Art. 59. Os programas de cultura, de desporto, de turismo e de 
lazer do Estado deverão atender às pessoas com deficiência, com ações 
específicas de inclusão. 

§1º O Poder Público instituirá programas de incentivo fiscal às 
pessoas físicas e jurídicas que apoiarem financeiramente os eventos e 
as práticas desportiva, cultural, de turismo e de lazer das pessoas com 
deficiência. 

§2° As pessoas físicas e jurídicas que recebam recursos públicos 
ou incentivos para programas, projetos e ações nas áreas de cultura, 
desporto, turismo e lazer deverão garantir a inclusão de pessoas com 
deficiência, proporcionando local reservado e transporte específico para 
as pessoas com deficiência. 

§3º Em caso de evento de calendário oficial do Estado do 
Maranhão, as empresas de transporte intermunicipal devem garantir o 
acesso da pessoa com deficiência, desde que comunicado com 15 dias 
de antecedência. 

Art. 60. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, gmas1os de 
esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares reser-
varão, pelo menos, 2% (dois por cento) da lotação do estabelecimento 
para cadeirantes, distribuídos pelo recinto em locais diversos, de boa 
visibilidade, próximos aos corredores, devidamente sinalizados, evitan-
do-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em confor-
midade com as normas técnicas de acessibilidade em vigor. 

§1º Nas edificações previstas no caput, é obrigatória, ainda, 
a destinação de, no mínimo, 2% (dois por cento) dos assentos para 
acomodação de pessoas com deficiência, em locais de boa recepção 
de mensagens sonoras e visuais, devendo todos os assentos serem 
devidamente sinalizados e estarem de acordo com os padrões das 
normas técnicas de acessibilidade em vigor.

 §2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos 
reservados, estes poderão excepcionalmente ser ocupados por pessoas 
que não possuam deficiência. 

§3° Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão 
situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um 
acompanhante da pessoa com deficiência. 

§4° Nos locais referidos no caput deste artigo, haverá, 
obrigatoriamente, rotas de fuga e. saídas de emergência acessíveis, 
conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor, a 
fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência, em caso de 
emergência. 

§5° As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins, 
também devem ser acessíveis a pessoas com deficiência. 

§6° As salas de espetáculo deverão dispor de sistema de 
sonorização assistida para pessoas com deficiência auditiva; de serviço 
de audiodescrição, através de fones receptores de audio; de meios ele-
trônicos que permitam o.acompanhamento por meio de legendas em 
tempo real ou de disposições especiais para a presença física de in-
térprete de Libras e de guias intérpretes, com a projeção em tela da 
imagem do intérprete de Libras sempre que a distância não permitir sua 
visualização direta.

 §7° O sistema de sonorização assistida a que se refere o § 6º 
deste artigo será sinalizado por meio do pictograma conforme disposi-
ção da legislação em vigor. §8° As edificações de uso público e de uso 
coletivo, mesmo que de propriedade privada, referidas no caput, têm, 
respectivamente, 02 (dois) anos para garantir a acessibilidade de que 
trata o caput e os § 1º a § 5º nos termos do regulamento.

 Art. 61. Informações essenciais sobre produtos e serviços nas 
áreas de cultura, desporto, turismo e lazer deverão ter versões adequa-
das às pessoas com deficiência. 

Art. 62. O Poder Público colocará à disposição, também pela 

rede mundial de computadores, arquivos com o conteúdo de livros:
I - de domínio público, conforme disposto na legislação em vigor; 
II - autorizados pelos detentores dos respectivos direitos autorais; 
III - adquiridos pelo Poder Público para distribuição gratuita no 

âmbito de programas criados com este propósito. 
§1º Os arquivos digitais a que se refere o caput deverão ser 

conversíveis em áudio, em sistema Braille ou outro sistema de leitura 
digital.

 §2° Os arquivos serão colocados à disposição de bibliotecas pú-
blicas, de entidades de educação de pessoas com deficiência, de usuá-
rios com deficiência e das instituições de ensino públicas e conveniadas. 

Art. 63. O Poder Executivo do Estado do Maranhão garantirá 
a inclusão das pessoas com deficiência, inclusive crianças, mediante 
instalação de equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer 
e a recreação, nas praças e parques estaduais assegurando o acesso até 
os equipamentos. 

Parágrafo único. O Poder Executivo do Estado do Maranhão 
priorizará as praças e parques que possibilitem acesso e atendimento 
do maior número de pessoas com deficiência na instalação dos equi-
pamentos referidos no artigo anterior. Art. 64. O Poder Público apoiará 
preferencialmente os congressos, seminários, oficinas e demais eventos 
científicos culturais que ofereçam, mediante solicitação, apoios huma-
nos às pessoas com deficiência auditiva e visual, tais como tradutores 
e intérpretes de Libras, ledores, guias intérpretes, ou tecnologias de 
informação e comunicação, tais como a transcrição eletrônica simul-
tânea. Art. 65. Ficam os hotéis, restaurantes e similares, que possuam 
cardápios como meios informativos de seus produtos aos clientes, obri-
gados a produzir e dispor de exemplar na linguagem em Braille e fonte 
ampliada para atendimento às pessoas com deficiência visual. Parágra-
fo único. Para efeitos desta Lei, considera-se cardápio como sendo o 
encarte portfólio informativo do rol de produtos e serviços oferecidos 
habitualmente aos consumidores clientes dos estabelecimentos comer-
ciais referidos no caput deste artigo. 

CAPÍTULO VII
DA ACESSIBILIDADE

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 66. Para os fins deste estatuto, considera-se acessibilidade 
como sendo a condição para utilização, com segurança e autonomia, 
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, 
das edificações de uso público, coletivo e uso privado, dos serviços de 
transportes e dos dispositivos, dos sistemas e dos meios de comunicação 
e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

§ 1º A acessibilidade para as pessoas com deficiência será 
garantida mediante a formulação e implementação de ações de 
acessibilidade que visem a supressão de barreiras e de obstáculos nas 
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma 
de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, tais como:

 I- elaboração de planos de acessibilidade como parte integrante 
dos planos diretores e dos planos de transporte urbano integrado; 

II- planejamento e urbanização de espaços de uso público, in-
clusive vias, parques e praças, de forma a tomá-los acessíveis para as 
pessoas com deficiência; 

III- construção, ampliação, reforma ou adequação obedecendo o 
Desenho Universal ou, na sua impossibilidade, garantindo a maior efi-
ciência das edificações, no sentido de promover a ampla acessibilidade 
às pessoas com deficiência; 

IV- atendimento prioritário e diferenciado às pessoas com defi-
ciência, nos moldes do artigo 7º e seguintes deste Estatuto; 

V- construção, ampliação, reforma e adequação das edificações 
de uso público, uso coletivo e uso privado, inclusive dos equipamentos 
esportivos e de lazer, na forma desta Lei e demais normas em vigor, de 
forma a que se tomem acessíveis para as pessoas com deficiência; 

VI- atendimento aos princípios do desenho universal na concep-
ção e implantação de projetos arquitetônicos, urbanísticos e de comuni-
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cação, tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibili-
dade da ABNT e a legislação específica; 

VII- reserva de, pelo menos, 02%(dois por cento) da lotação de 
teatros, cinemas, auditórios, ginásios de esporte, casas de espetáculo, 
salas de conferência, museus, bibliotecas e ambientes de natureza si-
milar para pessoas com deficiência em cadeiras de rodas, e o mesmo 
número(02%) para pessoas com deficiência visual ou mobilidade re-
duzida, incluindo obesos, distribuídos pelo recinto em locas diversos, 
de boa visibilidade, próximo aos corredores, devidamente sinalizados, 
evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em 
conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

VIII- reserva de pelo menos, 02% (dois por cento) do total de 
vagas, devidamente sinalizadas, para veículos que conduzam ou sejam 
conduzidos por pessoa com deficiência, em estacionamentos externos 
ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, ou naque-
las localizadas nas vias públicas, assegurando-se, no mínimo,01 (uma) 
vaga em cada um daqueles locais, o que deve ser implementado como 
requisito mínimo de acessibilidade;

 IX- observância, quando da reserva de vagas para pessoas com 
deficiência em estacionamento, da disponibilização de área de transfe-
rência para embarque e desembarque daquelas pessoas; 

X- concepção, organização, implantação e adequação dos veícu-
los e da infraestrutura de todos os sistemas de transporte coletivo terres-
tre, aquaviário e aéreo, público ou privado, aos requisitos de acessibili-
dade estabelecidos na legislação e nas demais normas de acessibilidade 
em vigor; 

XI-implantação de sinalização ambiental, visual e tátil para 
orientação de pessoas com deficiência nas edificações de uso público, 
uso coletivo e uso privado;

 XII- adoção de medidas, nas políticas e programas habitacionais 
de interesse social, que assegurem a acessibilidade das pessoas com de-
ficiência, nos moldes do disposto neste Estatuto, no art. 28 do Decreto 
Federal nº 5.296/2004 e normas da ABNT; 

XIII-utilização de instrumentos e técnicas adequadas que tomem 
acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas com 
deficiência no sentido de lhes assegurar o acesso à informação, à comu-
nicação e aos demais direitos fundamentais; 

XIV- pessoal capacitado para prestar atendimento prioritário e 
adequado às pessoas com deficiência; 

XV- divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prio-
ritário das pessoas com deficiência e existência de local de atendimento 
exclusivo. 

§ 2°. Consideram-se edificações de uso público aquelas 
administradas por entidades da Administração Pública, Direta e 
Indireta, ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas 
ao público em geral. 

§ 3º. Consideram-se edificações de uso coletivo aquelas 
destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural, 
esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional, 
industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços 
de atividades da mesma natureza. 

§ 4°. Consideram-se edificações de uso privado aquelas 
destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar 
ou multifamiliar. 

§ 5°. Considera-se desenho universal a concepção de espaços, 
artefatos e produtos que visam a atender simultaneamente todas as 
pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais, de 
forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos 
ou soluções que compõem a acessibilidade.

 Art. 67. Para os fins deste Capítulo são estabelecidas as seguin-
tes definições:

I- barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite, dificulte 
ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação segura das 
pessoas, a comunicação ou o acesso à informação, classificadas em:

 a)barreiras urbanísticas: aquelas existentes nas vias públicas e 
nos espaços de uso público; 

b)barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior das 
edificações de uso público e coletivo e no entorno e áreas internas de 
uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar; 

c)barreiras nos transportes: aquelas existentes nos meios de trans-
portes; 

d)barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave ou 
obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento 
de mensagens por intermédio dos dispositivos, dos meios ou dos siste-
mas de comunicação, sejam ou não de massa; bem como aqueles que 
dificultem ou impossibilitem o acesso à informação. 

II- elemento da urbanização: qualquer componente das obras de 
urbanização, tais como os referentes à pavimentação, ao calçamento, 
ao saneamento, aos encanamentos para esgotos, à distribuição de ener-
gia elétrica, à iluminação pública, ao abastecimento e à distribuição de 
água, ao paisagismo e os que materializam as indicações do planeja-
mento urbanístico; 

III - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas vias 
e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da ur-
banização ou da edificação, de forma que sua modificação ou traslado 
não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como se-
máforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes 
públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de 
natureza análoga;

 IV -Ajudas Técnicas: os produtos, instrumentos, equipamentos 
ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a 
funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida; 

Seção II
Do Atendimento Prioritário e Adequado

 Art. 68. O atendimento prioritário, nos moldes do art. 7º deste 
Estatuto, compreende tratamento diferenciado e adequado, que pres-
supõe:

 I- o atendimento imediato, que se caracteriza como aquele pres-
tado à pessoa com deficiência, antes de qualquer outra, depois de con-
cluído o que estiver em andamento.

 II- mobiliário de recepção, atendimento e bilheterias em edifi-
cações de uso público ou de uso coletivo, obrigatoriamente adaptados 
à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme 
estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade em vigor; 

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditi-
va, prestados por meios eletrônicos que permitam o acompanhamento, 
através de legendas em tempo real, intérpretes ou pessoas capacitadas 
em Língua Brasileira de Sinais - Libras e no trato com aquelas que as-
sim não se comuniquem, bem como para pessoas surdo cegas, prestados 
por guias intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

IV- implementação de mecanismos que assegurem a acessibili-
dade das pessoas com deficiência visual nos portais e sítios eletrônicos; 

V- admissão de entrada e permanência de cão-guia junto de pes-
soa com deficiência visual ou de treinador nas edificações de uso públi-
co, uso coletivo, mesmo que de propriedade privada, ou de uso privado, 
mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do animal; 

VI- a existência de pelo menos um telefone de atendimento adap-
tado para comunicação com e por pessoas com deficiência auditiva 
pelos órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional, 
empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras,- 
bem como nas demais edificações de uso público e de uso coletivo, 
mesmo que de propriedade privada. 

§ 1º. Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos, 
conveniados e privados de atendimento à saúde, a primazia conferida 
por esta Lei fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade 
dos casos a atender. 

Art. 69. Os órgão da Administração Pública Direta, Indireta e 
Fundacional do Estado e dos Municípios, e os locais de uso coletivo, 
especialmente a instituições financeiras, correspondentes bancários, 
empresas de crédito, espaços culturais, comerciais, espaços esportivos, 
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dentre outros existentes no Estado do Maranhão, ficam obrigados a dar 
atendimento prioritário e especial às pessoas com deficiência. 

§1º O atendimento prioritário a que alude o caput deste artigo 
compreende atendimento imediato e tratamento diferenciado às pessoas 
com deficiência, que inclui, dentre outros: 

I-assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações 
acessíveis; 

II- mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente 
adaptado à altura e à condi-ção física de pessoas em cadeira de rodas, 
conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

III-serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditi-
va, prestado por intér-pretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasi-
leira de Sinais- LIBRAS e no trato com aquelas que não se comuniquem 
em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, prestado por guias-intérpretes 
ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com 
deficiência visual, men-tal e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

V - disponibilidade de área especial para embarque e desembar-
que de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas com de-
ficiência; 

VII- divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prio-
ritário das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, caben-
do aos órgãos da Administração ou à gerência das entidades previstas 
no caput deste artigo afixar, interna e externamente, em locais visíveis 
ao público em geral, a critério de cada uma e a custo próprio, placas e 
cartazes informativos contendo o dispositivo de lei que garante a prio-
ridade de atendimento às pessoas especificadas no art. 1º da Lei Federal 
nº 10.048/2000, com nova redação conferida pela Lei 13.146/15; 

VIII-admissão de entrada e permanência de cão-guia junto de 
pessoa com deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput 
deste artigo, bem como nas demais edificações de uso público e naque-
las de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atuali-
zada do animal; e 

IX- a existência de local de atendimento exclusivo para as pes-
soas com deficiência e as demais elencadas no art. 1º da Lei Federal nº 
10.048/2000, com nova redação conferida pela Lei 13.146/15, devida-
mente sinalizada por placas. 

X- Viabilizar, junto às instituições financeiras e congêneres esta-
belecidas no Estado do Maranhão, o atendimento humanizado de pes-
soas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, especialmente 
aquelas que sejam idosas, mediante capacitação de pessoal e utilização 
das ajudas técnicas e dos meios que se fizerem necessários para evitar 
constrangimentos, e, até mesmo, o não atendimento dos usuários. Art. 
70. O descumprimento do disposto nesta Seção sujeitará os responsá-
veis pela infração ao pagamento de multa, correspondente a 500 (qui-
nhentos) UFIR - Unidade Fiscal de Referência, não os desobrigando de 
seu posterior cumprimento.

 § 1º . Em caso de reincidência no prazo de 30 (trinta) dias da 
aplicação da primeira multa, o valor da sanção a que se refere o caput 
deste artigo será dobrado. 

§2°. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados 
ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, regulamentado 
pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta Lei.

Seção III
Dos Elementos De Urbanização

Art. 71. O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos 
parques e dos demais espaços de uso público deverão atender aos prin-
cípios do desenho universal, devendo a sua concepção e execução to-
má-los acessíveis para as pessoas com deficiência e as demais pessoas. 

Art. 72. As vias públicas, os parques e os demais espaços de uso 
público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e 
mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de 
prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no sentido de 
promover mais ampla acessibilidade às pessoas com deficiência. 

Art. 73. Os parques de diversões, públicos e privados, devem 
adaptar, no mínimo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e de seus 
equipamentos e identificá-los para possibilitar sua utilização por pes-
soas com deficiência, tanto quanto tecnicamente possível. 

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será exigido da pessoa 
com deficiência ou com mobilidade reduzida requisitos de segurança 
não impostos às demais pessoas ditas normais, sob pena de incorrer 
a administração do parque em conduta preconceituosa e cassação do 
alvará ou autorização de funcionamento concedido pelo município. Art. 
74. O projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e pri-
vados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários e as pas-
sagens de pedestres, os percursos de entrada e de saída de veículos, as 
escadas e rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas 
normas técnicas de acessibilidade em vigor.

 Art. 75. Os banheiros de uso público existentes, temporários ou 
a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos deve-
rão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de 01 (um) sanitário e 01 (um) 
um lavatório masculino e de 01 (um) sanitário e 01 (um) um lavatório 
feminino, com entrada independente dos demais banheiros, obedecendo 
as normas técnicas de acessibilidade em vigor. 

Art. 76. Em todas as áreas de estacionamento de veículos, loca-
lizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas vagas 
próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente sinaliza-
das, para veículos que transportem pessoas com deficiência.

 Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste arti-
go deverão ser em número equivalente á 2% (dois por cento) do total, 
garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as es-
pecificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas 
técnicas em vigor. 

Art. 77. Os estacionamentos, públicos e privados, e os forne-
cedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral estão 
obrigados a conceder aos veículos automotores utilizados por pessoas 
com deficiência, período mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa 
equivalente ao dobro daquele concedido aos demais veículos.

 § 1º. Os estabelecimentos que não dispuserem de período míni-
mo de gratuidade do pagamento de tarifa deverão conceder 30 (trinta) 
minutos aos veículos automotores de que trata o caput deste artigo.

 § 2º. O detalhamento técnico do disposto no caput deste artigo é 
definido em regulamento, nos termos da Lei Federal nº 10.098, de·19 
de dezembro de 2010. 

Art. 78. Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação 
ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser 
instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão ser 
dispostos de forma a não dificultar ou impedir o livre trânsito e a circu-
lação com segurança das pessoas em geral, especialmente aquelas com 
deficiência. 

Art. 79. Os semáforos para pedestres instalados nas vias públicas 
deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal sonoro suave, 
intermitente e sem estridência ou com mecanismo alternativo, que sirva 
de guia ou orientação para a travessia de pessoas com deficiência visual 
nos locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de pessoas ou a pe-
riculosidade da via assim determinarem. 

Parágrafo único. A adequação dos semáforos, conforme previs-
to neste artigo, será efetuada conforme disponibilidade orçamentária, 
de forma gradativa, sendo, para tanto, considerados prioritários os lo-
cais próximos às escolas de ensino regular, às instituições voltadas à 
pessoa com deficiência, e onde haja intensidade de tráfego de veículos 
automotores e periculosidade das vias. 

Art. 80. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projeta-
dos e instalados em locais que permitam a sua utilização, com autono-
mia e segurança, pelas pessoas com deficiência. 

Art. 81. A infração ao disposto nesta Seção acarretará ao respon-
sável as seguintes penalidades: 

I- advertência e notificação para que se adeque no prazo de 15 
(quinze) dias úteis; 

II- multa de 20.000 (vinte mil) UFIR - Unidade Fiscal de Refe-
rência, caso não seja observado o prazo estabelecido no inciso anterior;
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 III- em caso de reincidência, a multa dobrará de valor a cada 30 

(trinta) dias de descumprimento; 
IV - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I e II, 

a cassação do alvará de funcionamento e interdição do estabelecimento, 
independentemente da aplicação da multa de que trata o inciso III. 

§ 1º. As pessoas com deficiência poderão representar contra o 
infrator, junto ao Estado do Maranhão, por meio de suas entidades 
representativas. 

§ 2º. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados 
ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, regulamentado 
pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta Lei.

Seção IV
Da Acessibilidade a Locais de Uso Público e de Uso Coletivo

Subseção I
Da Adequação dos Balcões de Atendimento e Bilheterias

Art. 82. Os balcões de atendimento e as bilheterias em edifica-
ções de uso público ou de uso coletivo, como terminais rodoviários, 
estações de transporte, cinemas, teatros, casa de shows, estádios, agên-
cias bancárias, casas lotéricas, correspondentes bancários ou qualquer 
outro estabelecimento que utilize guichês de atendimento, no Estado 
do Maranhão, deverão dispor de, pelo menos, uma parte da superfície 
acessível para atendimentos pessoas com deficiência ou com mobili-
dade reduzida, especialmente aquelas que utilizam cadeiras de rodas, 
para que tenham um melhor contato visual e de comunicação com os 
atendentes. 

Art. 83. O descumprimento do disposto nesta Subseção sujeitará 
os responsáveis pela infração ao pagamento de multa, correspondente a 
500 (quinhentos) UFIR - Unidade Fiscal de Referência, cujo pagamento 
não os isenta de seu posterior cumprimento. 

§ 1°. Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor 
da sanção pecuniária a que se refere o caput deste artigo será dobrado.

 § 2°. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destina-
dos ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, regulamen-
tado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta Lei. 

Subseção II
Do Acesso aos Elevadores

Art. 84. É vedada qualquer forma de discriminação à pessoa com 
deficiência no acesso aos elevadores de todos os edifícios públicos ou 
particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares exis-
tentes no Estado do Maranhão.

Art. 85. Todos os elevadores deverão possuir botoeiras internas 
e externas com informações em Braille, sistema de áudio informando o 
andar e o sentido de deslocamento e piso tátil direcional e de alerta, de 
acordo com as normas técnicas em vigor. 

Art. 86. Fica assegurado o acesso de pessoas com deficiência, 
inclusive cadeirantes, pelo elevador social, que oferece maior conforto, 
segurança e igualdade entre os usuários, desde que não estejam deslo-
cando cargas, para as quais podem ser utilizados os elevadores destina-
dos a esse fim. 

Art. 87. Para conferir efetividade e o conhecimento das disposi-
ções da presente Subseção, fica determinada a obrigatoriedade da colo-
cação de avisos no interior dos edifícios.

 § 1º. Os avisos de que trata o caput deste artigo devem configu-
rar-se em forma de cartaz, placa ou plaqueta com os seguintes dizeres: 
“É vedada qualquer forma de discriminação em virtude de raça, sexo, 
cor, origem, condição social, idade, deficiência ou doença não contagio-
sa por contato social no acesso aos elevadores deste edifício”. 

§ 2º. Fica o responsável pelo edifício, administrador ou síndico, 
conforme for o caso, obrigado a colocar na entrada do edifício, de forma 
bem visível, em grafia comum e grafia Braille, o aviso de que trata este 
artigo, incumbindo, ainda, aos porteiros dos prédios auxiliar as pessoas 

com deficiência sobre o uso dos elevadores. 
Art. 88. - Os edifícios a serem construídos com mais de um pa-

vimento além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifa-
miliares, e que não estejam obrigados à instalação de elevador, deverão 
dispor de especificações técnicas e de projeto que facilite a instalação 
de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum 
destes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade.

 Art. 89. Os responsáveis pelo descumprimento do disposto nesta 
Subseção ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

 I- advertência e notificação para se adequarem no prazo de 90 
(noventa) dias; 

II-multa de 20.000 (vinte mil) UFIR - Unidade Fiscal de Referên-
cia, no caso do não atendimento da advertência prevista no inciso “I”, 
reajustável a cada 30(trinta) dias no dobro deste valor; 

III.- após a incidência das penalidades previstas nos incisos I e II, 
cassação do alvará e interdição do estabelecimento. 

Parágrafo Único. Os valores arrecadados com as multas deverão 
ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, 
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta Lei. 

Subseção III
Da Disponibilização de Cadeiras de Rodas

Art. 90. Todos os locais de uso público ou de uso coletivo(pri-
vados), inclusive as agências e correspondentes bancários, instalados 
no âmbito do Estado do Maranhão, são obrigados a disponibilizar, ao 
menos, 02 (duas) cadeiras de rodas para uso por pessoa com deficiência 
ou com mobilidade reduzida, no interior de suas instalações, observadas 
as normas técnicas e de segurança vigentes. 

Parágrafo único. Os locais a que se refere o caput deste artigo, 
assegurarão, ainda, o atendimento das pessoas com deficiência em lu-
gar de fácil acesso à utilização das cadeiras de rodas, órteses, próteses 
e ajudas técnicas, tomando publica, mediante a afixação de placas, a 
existência e disponibilização desse direito. 

Art. 91. O descumprimento do disposto nesta Subseção sujeitará 
os responsáveis pela infração ao pagamento de multa, correspondente a 
500 (quinhentos) UFIR - Unidade Fiscal de Referência, não os desobri-
gando de seu posterior cumprimento. 

§ 1º. Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor 
da sanção pecuniária a que se refere o caput deste artigo será dobrado.

 § 2°. Os valores arrecadados com as multas deverão ser destina-
dos ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, regulamen-
tado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta Lei. 

Subseção IV
Dos Assentos nas Áreas de Embarque e Desembarque.

Art. 92. Serão assegurados às pessoas com deficiência 10% (dez 
por cento) dos assentos reservados nas áreas de embarque e desembar-
que dos terminais rodoviários e rodoferroviários localizados no Estado 
do Maranhão.

 Art. 93. Os assentos de que trata o artigo anterior desta Lei terão 
identificação específica que informe a sua destinação preferencial. 

Subseção V
Dos Locais de Uso Público ou de Uso Coletivo

 Art. 94. A construção, ampliação ou reforma de edifícios públi-
cos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas de 
modo que sejam ou se tomem acessíveis às pessoas com deficiência. 

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na cons-
trução, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados destina-
dos ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os seguintes 
requisitos de acessibilidade: 

I- nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas à ga-
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ragem e ao estacionamento de uso público, deverão ser reservadas 2% 
(dois por cento) das vagas, próximas dos acessos de circulação de pe-
destres, devidamente sinalizadas e demarcadas, conforme legislação e 
normas técnicas em vigor, para veículos que transportem pessoas com 
deficiência.

 II- pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá 
estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou 
dificultem a acessibilidade de pessoa com deficiência;

 III- pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal 
e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e 
com o exterior, deverão cumprir os requisitos de acessibilidade de que 
trata esta Seção; 

IV- os edifícios deverão dispor de, pelo menos, 01 (um) banheiro 
acessível para cada sexo, por pavimento, distribuindo-se seus equipa-
mentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por pessoa 
com deficiência. 

Art. 95. Os órgãos da Administração Direta, Indireta e Funda-
cional, a Autarquias, empresas de economia mista e entidades priva-
das que prestem atendimento diretamente ao público ficam obrigados a 
implementar modificações físicas nas áreas destinadas ao atendimento 
público, assim como soluções técnicas nos equipamentos de autoaten-
dimento, com vistas à acessibilidade e uso por pessoas com deficiência.

 Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, entende- se como:

 I- modificações físicas: as adequações necessárias nas áreas 
destinadas ao atendimento ao público para a eliminação de qualquer 
entrave ou obstáculo que limite e impeça o acesso de pessoas com 
deficiência; 

II- soluções técnicas: as alterações necessárias nos equipamentos 
e programas para o uso, sem restrição, das pessoas com deficiência. 

Art. 96. Os hotéis, bares, restaurantes e locais de uso coletivo 
similares existentes no Estado do Maranhão deverão disponibilizar car-
dápios em grafia Braille para uso por pessoa com deficiência visual, 
observando o número mínimo de 02(dois) cardápios e a necessidade de 
atualização periódica dos mesmos. 

Seção V
Das Edificações de Uso Público.

Art. 97. A construção, ampliação, reforma ou adequação de 
edificações de uso público do Estado do Maranhão, incluindo os da 
Administração Direta, Indireta e Fundacional, deverão ser executadas 
de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa com deficiência 
ou mobilidade reduzida, atendendo aos preceitos da acessibilidade na 
interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público, 
conforme os padrões das normas técnicas em vigor. 

Art. 98. Os desníveis das áreas de circulação interna ou externa 
serão transpostos por meio de rampas acessíveis ou equipamento ele-
tromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro 
acesso mais cômodo para pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

Art. 99. A instalação de novos elevadores nas edificações de uso 
público, ou a adaptação dos já existentes, deve atender ao disposto no 
nesta Lei, bem como aos padrões das normas técnicas de acessibilidade 
em vigor. 

§1º No caso da instalação de elevadores novos ou de troca dos já 
existentes, qualquer que seja o número de elevadores das edificações 
previstas no caput deste artigo, pelo menos um deles terá cabine que 
permita acesso e movimentação cômoda de pessoa com deficiência. 

§2° Os edifícios de uso público a serem construídos com mais 
de um pavimento, além do pavimento de acesso, deverão dispor de 
equipamentos eletromecânicos de deslocamento vertical para uso 
das pessoas com deficiência, especialmente com deficiência tisica ou 
mobilidade reduzida.

 §3° As especificações técnicas a que se refere o parágrafo ante-
rior devem atender: 

I - à indicação em planta, aprovada pelo Poder Público Munici-

pal, do local reservado para a instalação do equipamento eletromecâni-
co, devidamente assinada pelo responsável técnico pelo projeto; 

II - à indicação da opção pelo tipo de equipamento, como eleva-
dor, esteira, plataforma ou similar;

 III - à indicação das dimensões internas e demais aspectos da 
cabine do equipamento a ser instalado; e 

IV - às demais especificações em nota na própria planta, tais 
como a existência e as medidas de botoeira, espelho, informação de 
voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura 
da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido. 

Art. 100. A construção, ampliação, reforma ou adequação das 
edificações de uso público deve dispor de sanitários acessíveis desti-
nados ao uso por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzi-
da, sendo distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para cada 
sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente dos 
sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de acessibilidade 
em vigor. Parágrafo único. As edificações já existentes deverão garantir 
pelo menos um banheiro acessível por pavimento, com entrada inde-
pendente, distribuindo-se seus equipamentos e acessórios de modo que 
possam ser utilizados pelas pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 

Art. 101. O Sistema Penal e Penitenciário do Estado do Mara-
nhão deverá possuir instalações e celas acessíveis, aptas a receber e 
abrigar pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Art. 102. Todas as edificações de uso público vinculadas à Se-
cretaria Estadual de Saúde e às Secretarias Municipais de Saúde, es-
pecialmente hospitais, postos de saúde, postos de vacinação e outros, 
deverão ser plenamente acessíveis para pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida. 

Art. 103. As escolas das Redes Públicas Estadual e Municipais 
deverão ser plenamente acessíveis para pessoa com deficiência ou com 
mobilidade reduzida.

Seção VI
Das Edificações de Uso Coletivo

Subseção I
Das Instituições Financeiras

Art. 102. As instituições financeiras e bancárias sediadas no 
Estado do Maranhão ficam obrigadas a implementar as modificações 
físicas nas áreas destinadas ao atendimento ao público, assim como so-
luções técnicas para os equipamentos de autoatendimento, com vistas a 
garantir a acessibilidade e o uso por pessoas com deficiência.

 Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento do disposto no 
caput deste artigo, entende- se como:

 I- modificações físicas: as adequações necessárias nas áreas 
destinadas ao atendimento ao público para a eliminação de qualquer 
entrave ou obstáculo que limite e impeça o acesso de pessoas com 
deficiência;

 II- soluções técnicas: as alterações necessárias nos equipamentos 
e programas para o uso, sem restrição, das pessoas com deficiência. 

Art. 103. As instituições financeiras a que alude o artigo ante-
rior ficam obrigadas a possuir banheiros acessíveis para ambos os sexos 
compatíveis com a pessoa com deficiência, para uso de seus clientes, 
conforme normas técnicas de acessibilidade em vigor. 

§ 1º. Consideram-se instituições financeiras para os fins desta 
Subseção os bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito, 
associações de poupança e suas agências, subagências e seções, bem 
como as agências conveniadas, e outras de natureza congênere.

 § 2°. Os banheiros acess1ve1s deverão estar disponíveis nos 
mesmos horários de funcionamento das instituições financeiras. 

Art. 104. Os locais destinados ao atendimento ao público nas 
instituições financeiras deverão possuir bebedouros acessíveis para pes-
soas com deficiência, disponibilizando, ainda, cadeiras de rodas para os 
clientes que necessitarem. 

Art. 105. É obrigatória a instalação de caixas eletrônicos acessí-
veis para uso preferencial por pessoas com deficiência no andar térreo 
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das instituições financeiras . 

Art. 106. O acesso do deficiente visual ao caixa eletrônico de que 
trata o artigo anterior deste Estatuto se dará mediante a instalação de 
piso tátil (direcional e de alerta), de acordo com as normas técnicas de 
acessibilidade em vigor. 

Subseção II
Dos Hotéis, Motéis e Similares

Art. 107. Os hotéis, motéis e locais de uso coletivo similares 
estabelecidos no Estado do Maranhão ficam obrigados a adaptar suas 
instalações a fim de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência 
nos locais· de uso comum dos empreendimentos, tomando plenamente 
acessíveis o equivalente a 2% (dois por cento) de seus apartamentos, 
garantida, no mínimo 01 (uma), unidade adaptada. Parágrafo único. As 
adaptações de que trata: o caput serão definidas em conformidade com 
o disposto nas normas técnicas de acessibilidade em vigor. 

Art. 108. Os hotéis, motéis e locais de uso coletivo similares que 
infringirem o disposto nesta Subseção ficarão sujeitos às seguintes pe-
nalidades:

 I- advertência e notificação para se adequarem no prazo de 90 
(noventa) dias; 

II- multa de 20.000 (vinte mil) UFIR - Unidade Fiscal de Refe-
rência, no caso do não atendimento da advertência prevista no inciso 
“I”, reajustável a cada 30(trinta) dias no dobro deste valor;

 III- após a incidência das penalidades previstas nos incisos I e II, 
cassação do alvará e interdição do estabelecimento. 

Parágrafo Único. Os valores arrecadados com as multas deverão 
ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, 
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta Lei.

Subseção III
Dos Shoppings Centers e Similares

Art. 109. Os shoppings centers e locais de uso coletivo similares 
situados no Estado do Maranhão deverão, obrigatoriamente, disponibi-
lizar cadeiras de rodas para pessoas com deficiência, em número igual 
ou superior a 10 (dez) unidades disponíveis, de acordo com as normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

 Art. 110. O fornecimento das cadeiras de rodas, referido no ar-
tigo anterior, será gratuito, sem qualquer ônus para o usuário, cabendo 
exclusivamente àqueles locais de uso coletivo o seu fornecimento e ma-
nutenção em perfeitas condições de uso. 

Art. 111. Os shoppings centers e locais de uso coletivo similares 
deverão afixar em suas dependências internas, inclusive nas garagens, 
cartazes ou placas indicativas dos locais onde as cadeiras de rodas en-
contram-se disponíveis aos usuários.

 Art. 112. Os bares e restaurantes existentes nos locais a que se 
refere esta Subseção deverão obedecer ao preceituado neste Estatuto, 
com a disponibilização de cardápios na escrita Braille. 

Art. 113. Os centros comerciais, shoppings centers, hipermerca-
dos e supermercados no âmbito do Estado do Maranhão, deverão forne-
cer, gratuitamente, veículos motorizados para facilitar a locomoção de 
pessoas com deficiência, garantido, ainda, caixas de atendimento exclu-
sivos e prioritários para as pessoas elencadas no art. 1º da Lei Federal 
nº 10.048/2000, que teve sua redação alterada pela Lei nº 13.146/2015. 

§ 1º. Os estabelecimentos referidos neste artigo afixarão, em local 
de grande visibilidade, nas dependências externas e internas, placas 
indicativas dos postos de retirada dos veículos motorizados. 

§ 2º. Obrigatoriamente, serão afixados dois tipos de placas de 
atendimento, sendo uma de atendimento exclusivo e outra alertando 
que todos ·os demais caixas garantirão o atendimento prioritário, 
independentemente da concessão daqueles que estiverem nas filas, 
sendo vedada a afixação de placas que indiquem, tão-somente, que 
“todos os caixas são prioritários”. 

Art. 114. O estabelecimento que violar o previsto nesta Subseção 
ficará sujeito às seguintes penalidades: 

I- advertência e notificação para se adequarem no prazo de 90 
(noventa) dias;

 II-multa de 20.000 (vinte mil) UFIR - Unidade Fiscal de Refe-
rência, no caso do não atendimento da advertência prevista no inciso 
“I”, reajustável a cada 30(trinta) dias no dobro deste valor; 

III- após a incidência das penalidades previstas nos incisos I e II, 
cassação do alvará e interdição do estabelecimento. 

Parágrafo Único. Os valores arrecadados com as multas deverão 
ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, 
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta Lei. 

Seção VII
Da Acessibilidade aos Empreendimentos de Interesse Turís-

tico

Art. 115. Os empreendimentos desenvolvidos no Estado do Ma-
ranhão que envolvam interesse turístico, de lazer ou negócios, eventos, 
feiras, convenções e afins deverão adequar seus projetos arquitetônicos 
e de engenharia às normas e especificações de acessibilidade contidas 
na legislação vigente. 

Art. 116. Para os fins desta Seção entende-se por:
 I - adaptações arquitetônicas: quaisquer alterações promovidas 

em edificações com objetivo de permitir à pessoa com deficiência su-
perar as barreiras da mobilidade, bem como entrave ou obstáculo que 
limite ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação 
com segurança. 

II- adaptações das áreas comuns: modificações promovidas em 
locais como banheiros, estacionamentos, pistas de dança, quadras, áreas 
de lazer e esportes, arquibancadas e áreas de assentos, decks (saunas, 
piscinas), áreas de hidromassagem, bares, restaurantes e similares, ou 
onde mais aconteça fluxo de visitantes e turistas.

 Art. 117. O Estado do Maranhão fomentará o turismo acessível, 
de modo a atender todas as necessidades das pessoas com deficiência 
nos locais de turismo existentes ou por serem criados. 

Seção VIII
Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imóveis

Art. 118. As soluções destinadas à eliminação, redução ou supe-
ração de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens cultu-
rais imóveis devem estar de acordo com as exigências dos órgãos fede-
rais e estaduais responsáveis pelo patrimônio histórico, especialmente o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. 

Seção IX
Da Acessibilidade aos Serviços de Transportes Coletivos 

Rodoviário

Art. 119. Os veículos de transporte coletivo, metropolitano e in-
termunicipal, público e privado, em utilização ou em trânsito no Estado 
do Maranhão deverão cumprir os requisitos de acessibilidade estabele-
cidos nas normas técnicas específicas em vigor.

 Parágrafo único. A substituição da frota operante atual por veí-
culos acessíveis, a ser feita pelas empresas concessionárias e permissio-
nárias de transporte coletivo rodoviário, metropolitano e intermunici-
pal, público e privado, dar-se-á de forma gradativa, conforme os prazos 
previstos na legislação em vigor, especialmente no Decreto Federal nº 
5.296/2004. 

Art. 120. As empresas concessionárias e permissionárias dos ser-
viços de transporte coletivo rodoviário, metropolitano e intermunicipal, 
público e privado, deverão garantir a acessibilidade da frota de veículos 
em circulação, inclusive de seus equipamentos, observado o disposto na 
legislação federal em vigor. 

Art. 121. Os ônibus das linhas metropolitanas e intermunici-
pais de transporte coletivo do Estado ficam autorizados a parar fora 
dos pontos obrigatórios de parada, para embarque e desembarque de 
passageiros com deficiência, podendo este indicar o melhor local para 
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desembarque, desde que o itinerário original da linha seja respeitado. 

Art. 122. É garantido o Passe Livre para pessoas com deficiência 
no sistema de transporte coletivo intermunicipal do Estado do Mara-
nhão, nos moldes da Lei Estadual nº 8.053, de 11.07.2006, e nos Decre-
tos que a regulamentam. 

Seção X
Da Acessibilidade dos Sistemas de Comunicação, Informa-

ção e Sinalização

 Art. 123. O Poder Público do Estado do Maranhão promoverá 
a eliminação de barreiras e a criação de mecanismos e alternativas téc-
nicas que tomem acessíveis os sistemas de informação e comunicação 
para as pessoas com deficiência sensorial, garantindo-lhes o direito de 
acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao trans-
porte, à cultura, ao esporte e ao lazer. 

Art. 124. O Poder Público Estadual formará profissionais nas 
áreas voltadas ao atendimento das pessoas com deficiência visual e au-
ditiva, capacitando-os no Sistema Braille e na Língua Brasileira de Si-
nais- LIBRAS, para facilitar qualquer tipo de comunicação direta com 
a pessoa com deficiência sensorial e com dificuldade de comunicação.

 Art. 125. Fica reconhecida, oficialmente, pelo Estado do Mara-
nhão, a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, competindo aos órgãos 
da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional garantir tal co-
municação em suas dependências com a disponibilização de intérpretes 
e tradutores de LIBRAS;

Art. 126. As mensagens publicitárias de atos, programas, servi-
ços e campanhas da Administração Direta, Indireta e Fundacional do 
Estado do Maranhão, veiculadas na mídia televisiva e nos portais de 
internet, terão tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais 
- LIBRAS, e serão apresentadas em legendas com o objetivo de to-
maremse acessíveis as pessoas com deficiência auditiva, descrição e 
narração em voz de cenas e imagens (áudio descrição) para pessoas 
com deficiência visual. 

Art. 127. No prazo de até doze meses a contar da data de pu-
blicação deste Estatuto, será obrigatória a acessibilidade nos portais e 
sítios eletrônicos da Administração Pública Estadual e Municipais na 
rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas com 
deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso às informações disponíveis. 

Art. 128. As editoras instaladas no Estado do Maranhão e que, 
no território Maranhense, comercializem livros, apostilas ou outras 
obras literárias de quaisquer gêneros deverão atender às solicitações 
dos consumidores com deficiência visual para impressão em Braille ou 
em fonte ampliada das obras que editam, assim como disponibilizar 
versão em áudio. 

Art. 129. As empresas de energia elétrica, água e esgoto, telefo-
nia fixa e telefonia celular no Estado do Maranhão deverão, no modo 
que estabelece o presente diploma legal, fornecer nas faturas e docu-
mentos de cobrança informações básicas no sistema Braille ou em fonte 
ampliada. 

§1º A impressão em Braille ou em fonte ampliada será, 
obrigatoriamente, na parte superior do documento; 

§2º As empresas concessionárias poderão optar pela impressão 
em Braille em todos os documentos ou realizar o cadastramento das 
pessoas com deficiência visual interessadas; 

§3° Caso a empresa opte pelo cadastramento das pessoas com 
deficiência visual, deverá promover ampla publicidade da forma como 
será efetuado esse cadastramento;

 §4º A impressão em Braille ou em fonte ampliada deverá con-
ter, no mínimo, as seguintes informações: data de vencimento; valor da 
fatura, valor dos juros, multa por atraso; nome da empresa, nome do 
usuário e endereço para fins de confirmação.

 §5º Em caso de reaviso de vencimento a palavra REAVISO tam-
bém será impressa em Braille ou em fonte ampliada.

 Art. 130. As empresas de que trata a presente Seção deverão 
providenciar a impressão no sistema Braille desde a promulgação da 
presente Lei.

 § 1º As empresas que não cumprirem quaisquer dos dispositivos 
desse instrumento sofrerão multa de 15.000 (quinze mil) UFIR por mês, 
até a devida regularização. 

§ 2° Os valores arrecadados com as multas deverão ser destinados 
ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD, regulamentado 
pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta Lei. 

Art. 131. Os programas e as linhas de pesquisa a serem desen-
volvidos com o apoio de organismos públicos estaduais e municipais de 
auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão contemplar 
temas voltados para tecnologia da informação acessível para pessoas 
com deficiência. 

Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito 
para a indústria instal-ada no Estado do Maranhão que produza compo-
nentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação acessí-
vel para pessoas com deficiência. 

Seção XI
Das Ajudas Técnicas

 Art. 132. O Poder Público do Estado do Maranhão promoverá 
a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e de 
comunicação, mediante ajudas técnicas. Art. 133. Para os fins do dis-
posto no artigo anterior, o Poder Público do Estado do Maranhão, por 
meio dos organismos de apoio à pesquisa e das agências de financia-
mento, fomentará programas destinados:

 I- à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e 
prevenção de deficiências; 

II- ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de aju-
das técnicas para as pessoas com deficiência; 

III- à formação e especialização de recursos humanos em aces-
sibilidade. 

Art. 134. É assegurado à pessoa com deficiência visual usuária 
de cão-guia, bem como treinador ou acompanhante habilitado, o direito 
de ingressar e permanecer com o animal em locais de uso público ou 
de uso coletivo no Estado do Maranhão, nos termos da Lei Federal nº 
11.126/2005. 

§ 1º. A deficiência visual a que se refere o caput deste artigo 
restringe-se à cegueira e à baixa visão.

 § 2°. Nos locais onde haja cobrança de ingresso é vedada a co-
brança de qualquer taxa ou contribuição extra pelo ingresso e perma-
nência do cão-guia. 

Art. 135. O ingresso do cão-guia que conduz pessoa com defi-
ciência visual será permitido inclusive nas habitações de uso multifami-
liares, ainda que os condomínios, por convenção ou regimento interno, 
restrinjam a presença ou circulação de animais, observadas as condi-
ções impostas pela Lei Federal 11.126/2005, seja o deficiente visual 
morador ou visitante. 

Seção XII
Das Linhas de Crédito Especiais

Art. 136. As instituições financeiras estaduais manterão linha de 
crédito especial destinada à pessoa com deficiência e às entidades que 
trabalhem na sua promoção e na defesa de seus direitos. 

§1º Os recursos de que trata o caput serão exclusivamente 
destinados para a aquisição de ajudas técnicas, compra de equipamentos 
para as instituições voltadas à defesa dos direitos da ,pessoa com defi-
ciência, e a outros fins que se mostrem relevantes para a garantia dos 
direitos estabelecidos neste Estatuto;

 §2° A liberação do crédito especial fica condicionada à prova 
documental, pelos interessados - pessoas físicas e jurídicas -, de que sua 
aplicação será feita estritamente na área da deficiência. 

Art. 137. A concessão do crédito especial para as pessoas físicas 
ou jurídicas se dará com a observância dos critérios utilizados pelas 
instituições financeiras, respeitada a capacidade de liquidez dos finan-
ciados, demonstrada por documentos que lhes forem solicitados. 

Art. 138. As pessoas físicas comprovarão a deficiência por meio 



  62       QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 62
de documento público de identificação de uso restrito da pessoa com 
deficiência (Passe Livre, cartão do BPC – Benefício de Prestação Conti-
nuada),ou laudo médico expedido por equipe multiprofissional do SUS, 
cabendo às entidades fazer prova de que se dedicam à promoção dos 
direitos da pessoa com deficiência por meio de seus estatutos e da com-
provação de seu efetivo e regular funcionamento. 

CAPÍTULO VIII
DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Art. 139. O Poder Público do Estado do Maranhão promoverá 
e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológica, voltados para a melhoria da qualidade de vida e trabalho 
das pessoas com deficiência. 

§1º O desenvolvimento e a pesquisa promovidos ou incentivados 
pela Administração Pública darão prioridade à geração de conhecimentos 
e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento das deficiências, assim 
como à produção de ajudas técnicas e tecnologias de apoio.

 §2° Será incentivada e apoiada a capacitação tecnológica de ins-
tituições públicas, conveniadas e privadas que produzam e ofereçam, no 
Estado, medicamentos, próteses, órteses, instrumentos, equipamentos, 
serviços e sistemas voltados para melhorar a funcionalidade de pessoas 
com deficiência. 

Art. 140. O Poder Público do Estado do Maranhão adotará medi-
das de incentivo à produção e ao desenvolvimento científico e tecnoló-
gico voltado para a produção de ajudas técnicas. 

Art. 141. Serão estimulados a pesquisa e o desenvolvimento, as-
sim como a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso de 
pessoas com deficiência às tecnologias da informação e comunicação. 

§1º Será estimulado, em especial, o emprego das tecnologias 
da informação e comunicação como instrumento de superação de 
limitações funcionais e de barreiras à comunicação e à educação de 
pessoas com deficiência. 

§2º Serão estimuladas a adoção de soluções e a difusão de 
normas que visem a ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência 
à computação, aos sítios da rede mundial de computadores (internet) 
em geral e, em especial, aos serviços eletrônicos do Governo. 

CAPÍTULO IX
DA DISCRIMINAÇÃO E MAUS-TRATOS

Art. 142. É vedada qualquer forma de preconceito, discrimina-
ção e maus-tratos à pessoa com deficiência. 

Art. 143. Constitui preconceito e discriminação à pessoa com 
deficiência: 

I- impedir, dificultar, obstar ou recusar o livre acesso aos órgãos 
públicos da Administração Direta, Indireta ou Fundacional e das con-
cessionárias de serviços públicos; 

II- impedir, dificultar, obstar ou restringir o acesso às dependên-
cias de bares, restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, clubes, centros co-
merciais e similares; 

III- fazer exigências específicas, não contidas na legislação em 
vigor, para a concessão ou manutenção de emprego; 

IV- induzir ou incitar à prática de atos discriminatórios;
 V- veicular, por meio de comunicação escrita, sonora, audiovi-

sual ou eletrônica, conteúdo discriminatório ou preconceituoso; 
VI- praticar qualquer ato relacionado à pessoa com deficiência 

que lhe cause constrangimento;
 VIII- ofender a honra ou a integridade física de pessoa em razão 

de sua deficiência.
 § 1º. Incide nas discriminações previstas nos incisos I e II deste 

artigo a alegação da existência de barreiras arquitetônicas para negar, 
dificultar ou restringir atendimento ou prestação de serviço à pessoa 
com deficiência. 

§ 2º. A ausência de atendimento preferencial à pessoa com 
deficiência é forma de prática discriminatória prevista nos incisos VI 
e VII deste artigo. 

Art.144. O Poder Público Estadual desenvolverá ações de cunho 
educativo visando combater o preconceito e a discriminação relativos à 
pessoa com deficiência. 

Art. 155. A notificação compulsória de maus-tratos praticados 
contra a pessoa com deficiência é obrigatória e será emitida por profis-
sionais dos órgãos públicos das áreas de saúde, educação, assistência 
social e segurança pública que prestem atendimento às pessoas com 
deficiência no Estado do Maranhão. 

Art. 146. A notificação compulsória será encaminhada por inter-
médio dos responsáveis pelas unidades das políticas públicas setoriais 
aos Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência, ao Ministério da 
Saúde, aos Conselhos Tutelares, quando se tratar de criança e adoles-
cente, e ao Ministério Público, quando se tratar de pessoa com deficiên-
cia adulta. 

Art. 147. Compete à autoridade policial e aos órgãos de seguran-
ça pública proceder, com absoluta prioridade, a busca e localização de 
pessoa com deficiência desaparecida, seja qual for a idade, imediata-
mente após a comunicação do fato. 

TÍTULO IV
DOS DIREITOS SOCIAIS E DAS POLÍTICAS DE INCLU-

SÃO NO MERCADO DE TRABALHO
CAPÍTULO I

DA IGUALDADE E DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO

Art. 148. O Estado reconhece que todas as pessoas são iguais 
perante e sob a lei reconhecendo às pessoas com deficiência igualmente 
produtivas frente às sem deficiência. 

Art. 149. O Estado coibirá qualquer discriminação baseada na 
deficiência e garantirá às pessoas com deficiência igual e efetiva prote-
ção legal contra a discriminação por qualquer motivo. 

Parágrafo único. A fim de promover a igualdade e eliminar a 
discriminação, o Estado adotará todas as medidas apropriadas para ga-
rantir que a adaptação razoável seja oferecida. 

Art. 150. Nos termos da presente Política, as medidas específicas 
bem como as ações afirmativas que forem necessárias para acelerar ou 
alcançar a efetiva igualdade social e de oportunidades no mercado de 
trabalho das pessoas com deficiência não serão consideradas discrimi-
natórias. 

CAPÍTULO II
RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI

Art. 151. Por meio do presente Estatuto, o Estado promove uma 
Política Pública de Afirmação de potencial igualdade produtiva entre às 
pessoas com deficiência frente às sem deficiência. 

Art. 152. O Estado reconhece que as pessoas com deficiência 
potencialmente gozam de capacidade legal em igualdade de condições 
com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.

 Art. 153. O Estado tomará medidas apropriadas para prover o 
acesso de pessoas com deficiência ao apoio de que necessitarem no 
exercício dos direitos assegurados por esta Lei.

 Art. 154. O Estado assegurará que todas as medidas relativas 
ao exercício de todos os direitos assegurados por esta Política Pública 
sejam apropriadas e efetivas para prevenir quaisquer tipos de abusos e 
preconceitos dentro do ambiente de trabalho, em conformidade com o 
arcabouço legislativo aplicável ao tema. Parágrafo único. Essas salva-
guardas assegurarão, inclusive, que as medidas relativas à segurança 
das pessoas com deficiência sejam efetivadas dentro de um período de 
tempo mais curto possível e sejam submetidas à revisão regular por 
uma autoridade pública ou órgão fiscalizatório. 

CAPÍTULO III
CONSCIENTIZAÇÃO

Art. 155. O Estado se compromete a adotar medidas imediatas, 
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efetivas e apropriadas para: 

I - conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre as 
condições de assistência especial às pessoas com deficiência com o ob-
jetivo de fomentar a exploração das capacidades e do perfil profissional 
dos mesmos; 

II - combater, no ambiente de trabalho, estereótipos, preconceitos 
e práticas nocivas em relação às pessoas com deficiência; e 

III - promover a conscientização sobre as amplas capacidades e 
igualdade de contribuição das pessoas com deficiência dentro do am-
biente laborativo por meio de efetivas campanhas de conscientização 
pública destinadas a:

 a) favorecer atitude receptiva das empresas particulares em rela-
ção à contratação de pessoas com deficiência;

 b) promover maior consciência de responsabilidade social por 
parte das empresas por meio de estímulo à percepção da alta capacidade 
contributiva em ambiente laborativo das pessoas com deficiência;

c) promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e das 
capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao local 
de trabalho e ao mercado laboral;

 d) incentivar toda a sociedade a retratar as pessoas com deficiên-
cia de maneira compatível com os propósitos afirmativos, de inclusão 
social e econômica do presente Estatuto; 

e) promover programas de formação profissional para pessoas 
com deficiência abordando, inclusive, orientações sobre seus direitos. 

TÍTULO V
DA VULNERABILIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
MENORES E MULHERES COM DEFICIÊNCIA NO 

MERCADO DE TRABALHO

 Art. 156. O Estado reconhece que, em particular os menores de 
idade e as mulheres com deficiência, estão sujeitos a múltiplas formas 
de discriminação no mercado de trabalho e, portanto, tomará medidas 
para lhes assegurar o pleno e igual exercício de todos os direitos huma-
nos e liberdades fundamentais voltados à sua inserção no mercado de 
trabalho. 

Art. 157. O Estado tomará todas as medidas apropriadas para 
assegurar o pleno desenvolvimento do menor bem como o empodera-
mento da mulher com deficiência, por meio da promoção de indepen-
dência financeira, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo dos direitos 
humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na presente Lei. 

TÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO E DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO 

À INTEGRIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CAPÍTULO I

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 158. Em conformidade com as obrigações decorrentes de 
legislação federal e internacional, inclusive do direito humanitário in-
ternacional e do direito internacional dos direitos humanos, o Estado 
tomará todas as medidas necessárias para assegurar no ambiente labo-
rativo a fiscalização bem como a proteção, tanto no âmbito da adminis-
tração pública como no âmbito das empresas particulares que usufruam 
de benefícios contidos em parceria público-privada que venham a ser 
celebradas, o ambiente em que as pessoas com deficiência estão traba-
lhando e a segurança das mesmas. 

Seção I
Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso no 

ambiente laborativo

Art. 159. O Estado tomará, de forma preventiva e repressiva, 
todas as medidas apropriadas de natureza legislativa e administrativa 
para proteger as pessoas com deficiência, tanto no âmbito da própria 
Administração Pública como no âmbito das empresas particulares que 
gozem dos benefícios previstos nesta Política, contra todas as formas de 

exploração, violência ou abuso.
 Art. 160. O Estado adotará prioritariamente as medidas apropria-

das para prevenir todas as formas de exploração, violência ou abuso, 
assegurando, dentre outros, formas apropriadas de atendimento e apoio 
que levem em conta o gênero, a idade bem como o tipo de deficiência, 
tanto para as pessoas com deficiência como para os seus familiares, in-
clusive mediante a provisão de informação e educação sobre a maneira 
de se evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração, violência ou 
abuso praticados em face das pessoas com deficiência. 

Art. 161. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas de 
exploração, violência ou abuso, o Estado assegurará que todos os pro-
gramas e instalações, tanto da Administração Pública como das Empre-
sas Privadas, destinados a atender pessoas com deficiência sejam efe-
tivamente monitorados pelas autoridades fiscalizatórias competentes.

CAPÍTULO II
PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DAS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA

Art. 162. Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua 
integridade física e mental seja respeitada, em igualdade de condições 
com as pessoas sem deficiência. 

TÍTULO VII
DO MERCADO DE TRABALHO CAPÍTULO I VIDA IN-

DEPENDENTE, INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA

Art. 163. O Estado reconhece o igual direito de todas as pessoas 
com deficiência a viver em comunidade, com a mesma liberdade de 
escolha que as demais pessoas, e tomará medidas efetivas e apropriadas 
para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e sua 
plena inclusão no mercado de trabalho bem como sua participação na 
comunidade, inclusive assegurando que:

 I - sejam estabelecidas parcerias público-privadas bem como 
outros mecanismos aptos a dar incentivo fiscal para que empresas par-
ticulares aumentem o número de contratados com deficiência além do 
disposto em legislação federal; 

II - os serviços públicos, as vias, bem como as edificações públi-
cas, sejam construídos respeitando-se padrões de acessibilidade; 

III - as pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade 
de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou a 
outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de atenden-
tes pessoais que forem necessários como apoio para que as pessoas com 
deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade com enfoque a se 
evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade. 

CAPÍTULO II
DA HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

 Art. 164. O Estado tomará medidas efetivas e apropriadas, inclu-
sive mediante celebração de parcerias público-privadas, para possibili-
tar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o máximo 
de autonomia e plena capacidade física, mental, social e profissional, 
bem como a plena inclusão e participação em todos os aspectos da vida. 

Parágrafo único. Para tanto, o Estado fortalecerá e ampliará 
serviços e programas completos de habilitação e reabilitação, particu-
larmente nas áreas de saúde, emprego, educação e serviços sociais, de 
modo que esses serviços e programas: 

I - comecem no estágio mais precoce possível da detecção da 
deficiência e sejam baseados em avaliação multidisciplinar das necessi-
dades e pontos fortes de cada pessoa; 

II - apoiem a participação e a inclusão da comunidade em todos 
os aspectos da vida social, para que o objeto do caput do presente artigo 
esteja disponível às pessoas com deficiência o mais próximo possível de 
suas comunidades, inclusive na zona rural;

 III - o Estado apoiará iniciativas comunitárias que efetivem o 
disposto no inciso anterior. 
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Art. 165. O Estado promoverá o desenvolvimento da capacitação 

inicial e continuada de profissionais e de equipes que atuem nos servi-
ços de habilitação e reabilitação. 

Art. 166. O Estado promoverá a disponibilidade, o conhecimento 
e o uso de dispositivos e tecnologias assistivas, de que tratam os incisos 
VII, VIII e IX do art. 3º do presente Estatuto, projetados para pessoas 
com deficiência e relacionados com a habilitação e a reabilitação.

CAPÍTULO III
TRABALHO E EMPREGO

Art. 167. O Estado reconhece o direito das pessoas com deficiên-
cia ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as pessoas sem 
deficiência. Parágrafo único. O direito previsto no caput deste artigo 
abrange o direito à oportunidade de se manter em um trabalho de sua 
livre escolha ou aceitação, em um ambiente de trabalho que seja recep-
tivo, inclusivo e acessível às pessoas com deficiência. 

Art. 168. O Estado salvaguardará e promoverá a realização do 
direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma de-
ficiência no emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na le-
gislação federal pertinente ao tema, com o objetivo de, sem prejuízo 
de outros: 

I - proibir a discriminação baseada na deficiência no que tange 
a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusi-
ve condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência 
no emprego, ascensão profissional e condições seguras e salubres de 
trabalho; 

II - proteger os direitos das pessoas com deficiência, em condi-
ções de igualdade com as pessoas sem deficiência, a condições justas 
e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual remu-
neração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres de 
trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra qualquer 
tipo de assédio no trabalho;

 III - assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer 
seus direitos trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com 
as demais pessoas;

 IV - possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a 
programas de orientação técnica e profissional e a serviços de colocação 
no trabalho e de treinamento profissional continuado; 

V - promover oportunidades de emprego e ascensão profissional 
às pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem como assistên-
cia na procura, na obtenção, na manutenção e no retorno ao emprego; 

VI - promover oportunidades de trabalho autônomo, empreende-
dorismo, desenvolvimento de cooperativas e estabelecimento de negó-
cio próprio; 

VII - empregar pessoas com deficiência no setor público, inclusi-
ve mediante celebração de parceria público-privada;

 VIII - promover o emprego de pessoas com deficiência no setor 
privado, mediante políticas e medidas apropriadas, que poderão incluir 
programas de ações afirmativas, incentivos, parceria públicoprivadas 
dentre outras medidas;

 IX - assegurar que adaptações físicas razoáveis sejam feitas no 
ambiente de trabalho para melhor adaptá-lo às pessoas com deficiência; 

X - promover a reabilitação profissional, manutenção do empre-
go e programas de retorno ao trabalho às pessoas com deficiência. 

Art. 169. O Estado assegurará que as pessoas com deficiência 
não serão mantidas em escravidão ou servidão e que serão protegidas, 
em igualdade de condições com as pessoas sem deficiência, contra o 
trabalho forçado ou compulsório. 

TÍTULO VIII
PADRÃO DE VIDA E PROTEÇÃO SOCIAL ADEQUA-

DOS

Art. 170. O Estado reconhece o direito das pessoas com deficiên-
cia a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias, inclusive 

o acesso à alimentação, ao vestuário e à moradia que sejam adequados 
a atender as particularidades de cada deficiência, bem como à melhoria 
contínua de suas condições de vida, e tomará as providências necessá-
rias para salvaguardar e promover a realização desse direito. 

Art. 171. O Estado reconhece o direito das pessoas com deficiên-
cia à proteção social e ao exercício desse direito e tomará as medidas 
apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse direito, 
tais como:

 I - assegurar igual acesso das pessoas com deficiência a serviços 
de saneamento básico e assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e 
outros atendimentos apropriados para as necessidades relacionadas com 
a deficiência; 

II - assegurar o acesso das pessoas com deficiência, particular-
mente mulheres, crianças e idosos, a programas de proteção social e de 
redução da pobreza; 

III - assegurar o acesso às pessoas com deficiência e a suas famí-
lias em situação de pobreza à assistência do Estado em relação a seus 
gastos ocasionados pela deficiência, inclusive treinamento adequado, 
aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de repouso; 

IV - assegurar seu acesso prioritário a programas habitacionais 
públicos. 

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 172. Os direitos e garantias expressos neste Estatuto não 
excluem outros decorrentes da Constituição Federal, da Constituição 
Estadual, da legislação e normas federais, estaduais e municipais vigen-
tes. Parágrafo único. Ficam preservados todos os direitos e garantias 
fundamentais das pessoas com deficiência constantes de leis e regula-
mentos estaduais específicos, desde que em consonância com o regime 
de proteção e os princípios adotados neste Estatuto. 

Art. 173. O Poder Público fará periodicamente ampla divulgação 
dos direitos das pessoas com deficiência nos meios de comunicação 
social. Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput do presente 
artigo será veiculada em linguagem clara, compreensível e adequada a 
todas as pessoas com deficiência. 

Art. 174. As despesas decorrentes desta Lei serão arcadas por 
dotações orçamentárias próprias. 

Art. 175. Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias 
após sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 707 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 201/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que “Estabelece o padrão de iden-
tidade e as características do processo de elaboração da Cachaça do 
Maranhão e dá outras providências.”

Nos termos da presente proposição de lei, poderá ser classificada 
como Cachaça do Maranhão a bebida fermento-destilada a partir do cal-
do da cana, com graduação alcóolica de 40%vol. a 48%vol. (Quarenta 
a quarenta e oito por cento em volume), à temperatura de 20ºC (vinte 
graus Celsius), com características sensoriais peculiares, produzida no 
Estado, que seja:  fabricada em safras anuais, a partir de matéria-
-prima básica; processada de acordo com as características histó-
ricas e culturais de cada uma das regiões do Estado;  elaborada e 
engarrafada na origem;  ser destilada em alambique de cobre.

Convém relatar, que a matéria constante do Projeto de Lei sob 
exame, foi reapresentada nos termos do parágrafo único, do art. 137, do 
Regimento Interno desta Casa Legislativa, tendo o autor da propositura 
de Lei, feito modificações no texto apresentado anteriormente, objeti-
vando uma melhor aplicabilidade do seu objetivo.

Quanto à iniciativa para a matéria tratada, é tanto do Poder Exe-
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cutivo quanto do Poder Legislativo, pois, não havendo previsão consti-
tucional expressa, não existe reserva de iniciativa. Isso porque, como se 
sabe, a reserva de iniciativa é exceção à norma geral, que é a iniciativa 
geral ou concorrente, então ela exige, em obediência às normas da Her-
menêutica Jurídica, uma interpretação restritiva.

Assim, não observamos óbices constitucionais, legais ou jurí-
dicos que possam comprometer o devido prosseguimento do presente 
Projeto de Lei no que diz respeito à sua forma.

Quanto a análise material de constitucionalidade, juridicidade e/
ou prejudicabilidade material, observamos, pela exegese do artigo 24 
§ 3º da Constituição Federal, que inexistindo lei Federal geral sobre a 
matéria, os Estados poderão exercer a competência plena para atender 
suas peculiaridades:

“Art. 24 (...)
§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados 

exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas 
peculiaridades.”

Nesse sentido, observamos que a proposição em apreço é ma-
terialmente constitucional, pois seu conteúdo não afronta preceitos 
Constitucionais, legais ou jurídicos, visando regulamentar a Legislação 
Federal, observando as peculiaridades e necessidades locais no âmbito 
do Estado do Maranhão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 201/2021, na forma  do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 201/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 717 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 409/2021, de autoria do Senhor Deputado Duar-
te Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Esperança 
Renovada, com sede e foro no Município de Bacabeira, Estado do 
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Esperança Renovada (IER) é uma pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos e duração por tempo indeter-
minado. Com sede e foro na Avenida Carlos Macieira, nº 55 - Bair-
ro: Cidade Nova, Município de Bacabeira - MA. CEP: 65143-00. E 
tem como objetivos: realizar eventos de caráter culturais, artísticos, 
além de trabalhos sociais para comunidade e inclusão digital. Suas 
finalidades são: assistência social, educação infantil, alfabetização 
para adultos, agricultura familiar e cursos profissionalizantes.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 409/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 718 /2021
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de  Lei nº 410/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Grêmio Recrea-
tivo Escola de Samba Império Serrano – GRESIS, com sede e foro 
no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano, é 
constituída por tempo indeterminado, em 05 de outubro de 1957. É 
uma instituição jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com 
sede e foro na cidade de São Luís, Estado do Maranhão, na Estrada 
da Vitória, nº 2358. 

No desenvolvimento de suas atividades o Grêmio Recreati-
vo Escola de Samba Império Serrano observará os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e 
da economicidade e não fará qualquer discriminação de raça, cor, 
gênero ou religião. 

Tem como finalidades e missões: trabalhar na promoção do 
desenvolvimento social atuando nas mais variadas áreas dos direi-
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tos básicos da sociedade como: Educação, Saúde, Esporte, Cultura, 
etc, contribuindo assim para a garantia do exercício da cidadania.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 410/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 720 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 390/2021, de autoria do Senhor Deputado Luiz Henrique 
Lula da Silva, que “Declara Patrimônio Imaterial do Estado do Ma-
ranhão a toada ‘Maranhão meu tesouro meu torrão’ canção símbolo 
do São João no Estado, reconhecida pelas campanhas de divulgação 
da cultura maranhense pelo mundo.

Nos termos da propositura de Lei, sob exame, fica declarado Pa-
trimônio Imaterial do Estado do Maranhão, a toada “Maranhão, meu 
tesouro, meu torrão” de Humberto de Maracanã in memoriam, canção 
símbolo do São João no Estado.

Conta na Justificativa do autor da presente propositura de Lei, 
que é importante destacar que a toada “Maranhão, meu tesouro, 
meu torrão”, carrega consigo, a história e o legado de nosso povo, 
que deu identidade à cultura maranhense através do apelo ao cul-
tivo, à tradição, à vida e a cultura ancestral dos povos. Qual ma-
ranhense não aprende a cantarolar seus versos logo na primeira 
infância? Ela está intimamente ligada às nossas histórias e à nossa 
memória afetiva e festiva.  Humberto de Maracanã, compositor e 
por muitos anos, cantador do Bumba meu Boi de Maracanã, foi 
mestre do boi desde 1972. O cantador acompanhava a tradição do 
boi desde a infância, quando, já aos 12 anos, começou a atuar como 
compositor e intérprete. Tornou-se cantador aos 34 anos e era reco-
nhecido pelo Ministério da Cultura como Mestre em Cultura Popu-
lar.                    Foi homenageado com a medalha de Honra ao mérito 
Lá Ravardière, concedida pela Câmara de Vereadores de São Luís.  
A transformação da toada “Maranhão, meu tesouro, meu torrão”, 
em Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão, sob o 
ponto de vista conceitual, é crível e pertinente, e quando em contato 
com a evolução histórica

Primeiramente, há que se dizer que o patrimônio cultural é cons-
tituído de unidades designadas “bens culturais” que, segundo Godoy2, 
correspondem a:

toda produção humana, de ordem emocional, intelectual e 
material, independentemente de sua origem, época ou aspecto for-
mal, bem como natureza, que propiciem o conhecimento e a cons-
ciência do homem sobre si mesmo e sobre o mundo que o rodeia.

A observação inicial que nos impõe acerca de tal conceituação 
diz respeito ao reconhecimento pela Constituição de que os bens cul-
turais não se resumem àqueles materializados em objetos físicos (tais 
como prédios históricos, esculturas, livros raros, etc.), abrangendo tam-
bém o chamado patrimônio cultural intangível ou imaterial, constituído 
por elementos, tais como as tradições, o folclore, os saberes, as línguas, 
as festas e manifestações populares, etc., que passaram a receber ex-
pressamente a tutela de nosso ordenamento jurídico.

Todos estes aspectos são deduzidos da leitura atenta do texto 
constitucional, em especial dos arts. 215 e 216, §1º, senão vejamos:

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos 
direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§ 1° O Estado protegerá as manifestações das culturas 
populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 
participantes do processo civilizatório nacional.

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens 
de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória 
dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais 
se incluem:

I - as formas de expressão;
II - os modos de criar, fazer e viver;
III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espa-

ços destinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagís-

tico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
§ 1° O Poder Público, com a colaboração da comunidade, 

promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio 
de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, 
e de outras formas de acautelamento e preservação.

Pode-se caracterizar o patrimônio imaterial como as práticas, as 
representações, as expressões, os conhecimentos e as técnicas, os ins-
trumentos, os objetos, os artefatos e os lugares associados a comunida-
des, grupos e, em alguns casos, a indivíduos que se reconhecem como 
parte desse patrimônio.

Como se vê o patrimônio imaterial é transmitido de geração a ge-
ração e constantemente recriado por comunidades e grupos, em função 
de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, o 
que gera identidade e continuidade e contribui para promover o respeito 
à diversidade cultural e à criatividade humana. 

O registro de bens imateriais tem um papel fundamental na con-
servação da memória da coletividade, propiciando ações de estímulo à 
manutenção e à difusão das práticas culturais. 

No que diz respeito à competência do Estado para tratar dessa 
matéria, a Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, esta-
belece que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios a proteção dos documentos, obras e outros 
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisa-
gens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.

 O art. 24, inciso VII, por sua vez, confere à União, aos Estados e 
ao Distrito Federal competência concorrente para legislar sobre prote-
ção ao patrimônio histórico,  cultural, artístico, turístico e paisagístico.

  Com relação a possibilidade de iniciar-se processo de registro 
por meio de lei, esclarecemos que a jurisprudência é ainda incipiente. 
Vale ressaltar, porém, que parte da doutrina não vê óbice a que o tomba-
mento, que é uma medida mais drástica, ocorra por meio de Lei.

2  GODOY, Maria do Carmo. Patrimônio cultural: continuação 
e subsídios para uma política. Belo Horizonte: 1985.
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Posta assim a questão, concluímos pela constitucionalidade e 

aprovação da proposição nos termos propostos.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 390/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 390/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de  setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________
                         
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 721/2021
RELATÓRIO
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 393/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Estadual Marcos Caldas, que Dispõe sobre a 
autorização para desconto de prestações em folha de pagamento, e dá 
outras providências.

Nos termos da propositura de Lei sob exame, regem-se por esta 
Lei os procedimentos para autorização de desconto em folha de paga-
mento dos valores referentes ao pagamento das prestações de emprés-
timos, financiamentos e operações de empréstimos consignados conce-
didos por instituições financeiras e sociedades aos servidores públicos 
ativos e inativos e pensionistas do Estado do Maranhão.

Nos termos previstos na Constituição Federal e na Constitui-
ção Estadual, a proposição em análise é inconstitucional.

A Constituição Estadual reserva ao Chefe do Executivo determi-
nadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: [...]III – organização administrativa e 
matéria orçamentária; IV - servidores públicos do Estado, seu regi-
me jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria 
de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade; 
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública 
estadual. [grifei]

Nota-se, assim, que a Carta Estadual prevê a iniciativa pri-
vativa do Chefe do Executivo na elaboração de Leis que disponham 
sobre servidores públicos, regime jurídico, provimento de cargos, 
estabilidade e aposentadoria. 

A Suprema Corte possui jurisprudência pacífica nesse sentido. 
Vejamos:

Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie 
despesa só poderá ser proposto pelo chefe do Executivo. As hipóteses 
de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em  numerus 
clausus, no art. 61 da CB – matérias relativas ao funcionamento da 
administração pública, notadamente no que se refere a servidores e 
órgãos do Poder Executivo. Precedentes. (ADI 3.394, rel. min. Eros 
Grau, j. 2-4-2007, P, DJE de 15-8-2008.)

O Poder Legislativo, como sabemos exerce tipicamente a pro-
dução de normas infraconstitucionais geradoras de direitos e obri-

gações, como, também, a função de fiscalização, com base no sistema 
de freios e contrapesos.

A competência fiscalizadora do Poder Legislativo surge do 
preceito de que os atos da administração devem ser acompanhados 
pelo povo e o representante do povo é justamente os integrantes do 
Parlamento.

Com efeito, a Magna Carta da República em seu art. 2º estabe-
lece que são Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Neste artigo ficou consagrado 
o princípio da separação entre os poderes, princípio basilar do Estado 
Democrático.

Além disso, a Proposição revela-se injurídica por tratar de 
tema já regulamentado pela Decreto Estadual nº 28.798, de 21 de 
dezembro de 2012, que dispõe sobre as consignações em folha de 
pagamento dos servidores públicos civis, militares, dos aposentados 
e pensionistas do Poder Executivo do Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

Nessa linha de raciocínio, a proposição em análise, é injurídica e 
viola o princípio da separação entre os poderes, bem como o princípio 
da reserva de iniciativa adentrado na esfera administrativa do Poder 
Executivo, padecendo assim de inconstitucionalidade formal subjetiva.

Ademais, Projeto Autorizativo, caso em espécie, nada acrescenta 
ao ordenamento jurídico, pois não possui caráter obrigatório para aque-
le a quem é dirigido. Apenas autoriza o Poder Executivo a fazer aquilo 
que já lhe compete fazer, mas não atribui dever ao Poder Executivo de 
usar a autorização, nem atribui direito ao Poder Legislativo de cobrar 
tal uso.

Outrossim, a autorização em Projeto de Lei consiste em mera 
sugestão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido 
jurídico de lei, acima exposto. Tal Projeto é, portanto, inconstitucional, 
por vício formal de iniciativa, invadindo campos em que compete pri-
vativamente ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por 
usurparem a competência material do Poder Executivo, disposta na 
Constituição, conforme acima mencionado (descrito), nada importando 
se a finalidade é apenas autorizar; por ferirem o princípio constitucio-
nal da separação de poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

393/2021, por estar eivado de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 393/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
_____________________                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 723 /2021

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do  Pro-
jeto de Lei nº 293/2021, de autoria do Senhor Wellington do Curso,  
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que Estabelece prioridade de atendimento a membros da Polícia Civil, 
Polícia Militar, Polícia Penal, do Corpo de Bombeiros, fardados e em 
serviço, em filas para uso do caixa, em estabelecimentos comerciais e 
da rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado do Maranhão dá 
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei,  fica garantida a priorida-
de de atendimento a membros da Polícia Civil e Polícia Penal em ser-
viço, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, fardados e em serviço, 
em filas para uso do caixa, em estabelecimentos comerciais e da rede 
bancária, lotérica e assemelhados no Estado do Maranhão.  

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União                      (arts. 
21 e 22, CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

A garantia visada pela proposição em análise é contraditória aos 
princípios constitucionais da moralidade e da eficiência (art. 37, da 
CF/88), visto que os membros da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia 
Penal e Corpo de Bombeiros que estiverem em serviço não poderão 
praticar atividades particulares, não podendo, inclusive, se valer do 
cargo para lograr preferência em horário de folga, em detrimento dos 
demais cidadãos.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela rejeição do Projeto de Lei nº 293/2021, por possuir vício 
formal de inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 293/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.          
                                                       
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 725 / 2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 406/2021, de autoria do 

Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Cria o “Dia Estadual dos Prati-
cantes de Skateboarding”.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído o Dia 
Estadual dos Praticantes de Skateboarding, a ser comemorado em 21 
de junho de cada ano. 

Justifica o autor da proposição de Lei, ora em análise, que o pre-
sente Projeto de Lei cria o Dia Estadual dos Praticantes de Skateboar-
ding, esporte que consiste em deslizar sobre o solo com ou sem obstácu-
los equilibrando-se sobre uma prancha sobre quatro rodas e dois eixos 
denominada skate.

O esporte nasceu na Califórnia, Estados Unidos e tomou o mun-
do como surfe no asfalto de forma que vários jovens aderiram à prática.

Em 2016, o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou que 
a partir de 2020, nas olimpíadas de Tóquio no Japão, será uma moda-
lidade competitiva de esporte olímpico.

O skateboarding é considerado um esporte radical pelo aspecto 
criativo que leva em conta o grau de dificuldade das manobras pratica-
das. Como modalidade olímpica revelou importância para este Estado, 
tendo em vista que Rayssa Leal, skatista maranhense, foi a vencedora 
da medalha de prata. As modalidades do esporte variam entre freesty-
le, vert, downhill speed, minirramps. As manobras e movimentos são 
avaliados pelo grau de dificuldade da execução envolvendo obstáculos 
diversos e muito equilíbrio do praticante, como bem esclarece o autor 
da propositura.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 406/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

21 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
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Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 726 / 2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 400/2021, de autoria da 

Senhora Deputada Ana do Gás, que Institui a inclusão no Calendário 
de Eventos do Estado do Maranhão a "Feira MA PRETA", e dá 
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída no Calen-
dário de Eventos do Estado do Maranhão a FEIRA MA PRETA, a rea-
lizar-se, anualmente, em novembro (mês da Consciência Negra), com o 
objetivo de gerar oportunidades, solucionar problemas, agregar valores 
e contribuir para a sociedade de maneira inovadora, definindo a respon-
sabilidade do Poder Público no apoio ao desenvolvimento de atividades 
voltadas ao afroempreendedorismo.

Considera-se atividade afroempreendedora, a pessoa negra, auto-
declarada ou conforme exigências de entidades específicas, que tenham 
realizado curso de formação ou de capacitação, ou ainda que já possua 
estabelecimento comercial, industrial ou desenvolva serviços voltados 
diretamente a atender o segmento de pessoas negras e ou pardas.

Justifica a autora da presente proposição de Lei que, o afroem-
preendedorismo é um importante movimento empreendedor realizado 
por negros e negras e/ou para negros e negras. Indica-se ainda que 
esse modo de empreendedorismo não deve se restringir obrigatoria-
mente a grupos de consumidores negros, podendo alcançar outros gru-
pos étnicos, sem que isso prejudique suas estruturas.

Diga-se ainda, que o afroempreendedorismo não precisar ser 
apenas em cima de temáticas raciais, mas pode e deve ser aplicado a 
qualquer esfera ou campo que desejar. Segundo um estudo desenvolvido 
pelo movimento Black Money, que é uma plataforma que conecta 
empreendedores e consumidores negros no Brasil, o afroempreende-
dorismo em nosso país - em sua maioria - é feminino, solitário e for-
temente ligado ao comércio, à comunicação e a indústria de cuidados 
pessoais. 

Sabemos que os afrodescendentes compõem a maioria da popu-
lação brasileira e que 40% dos adultos negros de alguma forma são 
empreendedores, segundo dados da pesquisa já antes citada. Portanto 
é de grande importância que o Governo do Estado possa trazer meca-
nismos de estímulo ao afroempreendedorismo.

Cabe ressaltar que esse tipo de ação beneficia a toda a socieda-
de, que poderá usufruir dos benefícios proporcionados pela inclusão da 
FEIRA MA PRETA, dentre esses benefícios é importante comentar que 
essa ação se configura também como uma forma de conscientização e 
integração das pessoas sobre a cultura, investimentos e demais traba-
lhos da população afroempreendedora.

O estudo da Black Money, realizado entre 12 a 21 de maio deste 
ano nos mostrou que o afroempreendedorismo negro movimenta cerca 
de R$ 1,73 trilhão por ano no país e que há uma diferença de renda de 
40% entre negros e brancos.

Podemos verificar então, que a adoção de medidas como a FEI-
RA MA PRETA, são uma importante ferramenta de incentivar o desen-
volvimento da economia e de oferecer informações e maiores oportu-
nidades a toda a nossa população maranhense. A forte influência da 
cultura afrodescendente possibilita, em termos mercadológicos, que se 
faça algo diferenciado e inovador. O estado do Maranhão é um dos 
maiores representantes da descendência africana no país e, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, 76,2% dos seus 
habitantes são negros. É a grande maioria da parcela de maranhenses 
que ainda precisa conquistar o desenvolvimento humano, a representa-
ção política, a inclusão e o acesso às políticas públicas.

Por esses e outros motivos a instituição dessa lei se faz de grande 
valia no âmbito do Estado do Maranhão, que é um Estado com forte 
parcela de afroempreendedores que necessitam de meios para expandir 
e evidenciar o seu trabalho, como bem esclarece a autora da proposi-
tura.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 400/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

21 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                                                                    

Presidente: Deputado Adelmo Soares
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Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 727 / 2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 404 /2021, de autoria da 

Senhora Deputada Ana do Gás, que Institui no Calendário de Even-
tos do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual da Mulher Indígena”, 
a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de setembro e dá outras 
providências.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído, no Ca-
lendário de Eventos do Estado do Maranhão, o “Dia Estadual da Mulher 
Indígena”, a ser comemorado, anualmente, no dia 5 de setembro, tendo 
como objetivo reconhecer e valorizar a importância da mulher indígena 
na busca por justiça e em defesa dos direitos individuais e coletivos. 

Justifica a autora da presente proposição de Lei que, as mulheres 
indígenas desempenham historicamente um papel fundamental como 
agentes de mudança nas famílias, comunidades e na vida de seus po-
vos, porém, a cultura indígena sempre foi tratada com muito desprezo 
no Brasil, fora a imagem caricata com que os indígenas são represen-
tados e a apropriação que se faz de sua cultura. A ONU Mulheres des-
taca também que as indígenas são essenciais em diversas economias, 
trabalhando por segurança e soberania alimentar, além do bem-estar 
das famílias e comunidades. As mulheres indígenas acabam sendo um 
grupo que pouco ouvimos falar, até mesmo pouco pensamos, quando 
falamos de Feminismo. 

  No dia 5 de setembro, o Dia Internacional da Mulher Indígena, 
criado em 1983, para guardar na memória coletiva a luta pela sobre-
vivência da índia Aimará Bartolina Sisa, que, juntamente com seu ma-
rido, Túpac Katari, da mesma etnia, comandou uma rebelião contra os 
conquistadores e dominadores espanhóis, no Alto Peru, região atual da 
Bolívia, em 1781. Todavia, o Dia Internacional da Mulher Indígena é 
uma data para nos lembrar que o preconceito tem impedido a socieda-
de de respeitar, valorizar e aprender sobre a importância da sabedoria 
dos povos e das mulheres indígenas, da mesma forma com o que ocorre 
com negros e afrodescendentes, inclusive as mulheres. 

O nosso estado, dentre os estados brasileiros, é um dos que pos-
sui o maior número de terras indígenas, no século XVII há registros 
históricos, disponibilizado pela FUNAI, de que a população chegou 
a 250 mil índios de 30 etnias diferentes no estado, hoje a população 
indígena chega a 40 mil índios distribuídos em 22 terras. Desse número 
temos uma grande parte de Mulheres que são responsáveis por muitas 
das lutas desses povos. A ONU Mulheres, entidade das Nações Unidas 
para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres reco-
nhece que as mulheres indígenas desempenharam historicamente, no 
Brasil e nos países do Cone Sul, papel fundamental como agentes de 
mudança nas famílias, comunidades e na vida da população como um 
todo. O Estado do Maranhão tem muito a agradecer a esses povos e 
deve ser um motivo de orgulho prestar tal homenagem nosso estado 
ganha ao reconhecer e valorizar essa memória de resistência e de luta 
das mulheres indígenas, como bem esclarece a autora da propositura.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 

segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 404/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

21 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                                                                          

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________
_____________________                                                _________________________
                                                  
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 728 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 392/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Professor Marco Aurélio, que Institui o dia dez de 
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agosto, como o “Dia Estadual da Literatura Maranhense”.

Justifica o autor da proposição de Lei, ora em análise, que a Li-
teratura, assim como a cultura popular, é um dos grandes orgulhos 
do Estado do Maranhão. Ainda no século XIX ela já era considera-
da grandiosa para o Brasil. Daqui saíram grandes nomes que tanto 
engrandeceram as letras nacionais, como Odorico Mendes, João Lis-
boa, Gonçalves Dias, Maria Firmina dos Reis, Trajano Galvão, Arthur 
Azevedo, Aluísio Azevedo, Coelho Neto, Humberto de Campos, Josué 
Montello, Ferreira Gullar, Nauro Machado entre outros. 

É de suma importância que tenhamos uma data para celebrar 
essa grande arte. 

Proponho, portanto, o dia 10 de agosto - por ser a data de nas-
cimento de Gonçalves Dias e a data de fundação da Academia Mara-
nhense de Letras, como bem esclarece o autor da propositura.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 392/2021, nos termos do 

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

em 21 de setembro de 2021.   
                                                                                                                                                                                                                       
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 729 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 395/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Institui a Semana dos Direitos 
Humanos nas Escolas do Estado do Maranhão.

     Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criada a Semana 
dos Direitos Humanos, a se realizar, anualmente, nas escolas do Estado, 
na semana do dia 5 de outubro.

      A Semana dos Direitos Humanos compreende atividades 
culturais, escolhidas a critério de cada escola, voltadas à participação 
da comunidade escolar e da comunidade externa, com o objetivo de 
conscientizá-las acerca da importância dos direitos humanos.

      Justifica o autor da proposição de Lei, sob exame, que os 
Direitos Humanos são direitos universais, entendidos como meios que 
buscam assegurar as necessidades básicas do ser humano, se consti-
tuindo também como garantias de proteção aos indivíduos e grupos 
contra ações ou omissões que atentem contra a dignidade humana.

   Assim, é de suma importância que as pessoas de todas as idades 
e classes sociais aprendam sobre direitos humanos para que possam lu-
tar por estes. Ao conhecer o direito, o indivíduo se empodera, torna-se 
cidadão, ciente de direitos e obrigações.

   Neste sentido, a escola é um ambiente propício a tal ensino por 
ser um espaço multicultural, devendo esta diversidade cultural ser tra-
balhada em todas suas expressões afim de demonstrar aos alunos que 
não existem padrões e que todos possuem os mesmos direitos, indepen-
dente de raça, cultura, religião, gênero ou orientação sexual.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 
em consonância com as disposições legais e constitucionais desta Au-
gusta Casa.
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VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 395/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.                                                                 
                                                                                                                                                  
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 734 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 083/2021, de autoria do Senhor Deputado Wellington do 
Curso, que visa reconhecer a Educação como atividade essencial no 
Estado do Maranhão ainda que em períodos de emergência, calamida-
de, pandemia ou epidemia.

Nos termos da presente propositura de Lei, fica reconhecida a 
Educação como atividade essencial no âmbito do Estado do Maranhão, 
ainda que em períodos de emergência, calamidade, pandemia ou epi-
demia.

Registra a Justificativa do autor da propositura, que a proposta 
apresentada, tem por objetivo estabelecer o reconhecimento à educação 
como atividade essencial no âmbito do Estado do Maranhão, ainda que 
em períodos de emergência, calamidade, pandemia ou epidemia.

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

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

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

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

Convém ressaltar, que no âmbito federal está em tramitação o 
Projeto de Lei nº 5595/2020, de autoria dos Deputados Federais Paula 
Belmonte, Adriana Ventura, Aline Sleutjes e General Peternelli, cujo 
objetivo é reconhecer a educação básica e educação superior, em forma-
to presencial, serviços e atividades essenciais, estabelecendo diretrizes 
para o retorno seguro às aulas presenciais.

O Projeto de Lei foi aprovado na Câmara dos Deputados em abril 
de 2021, e está aguardando análise do Senado Federal. Caso aprovado, 
precisará da sanção presidencial para entrar em vigor.

Isso não obsta que qualquer ente da federação estabeleça em seu 
território a essencialidade da educação para as mesmas finalidades, 
visto que os estados e os municípios possuem autonomia para propor-
cionar meios de acesso à educação, na forma do art. 23, inciso V, da 
Constituição Federal.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 083/2021, por não possuir 
nenhum vício formal, nem material de inconstitucionalidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 083/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.  

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 735 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 238/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Zé Inácio, que Proíbe a utilização de animais para 
desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de hi-
giene pessoal, perfumes e seus componentes no âmbito do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.

Nos termos da proposição de Lei, sob exame, fica proibida, no 
âmbito do Estado do Maranhão, a utilização de animais para desen-
volvimento, experimentos e testes de produtos cosméticos, de higiene 
pessoal, perfumes e seus componentes, sem prejuízo do disposto em 
legislação Municipal, Estadual ou Federal.   

Para os fins dos dispositivos constantes da proposição sob exa-
me, consideram-se produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes, 
as preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de 
uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, 
unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas 
da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, 
perfumá-los, alterar sua aparência e ou alterar odores corporais e ou 
protegê-los ou mantê-los em bom estado.

A Constituição Federal de 1988 apresenta o regramento para a 
repartição de competências entre os entes da federação. Aos Estados 
coube tudo aquilo que não for proibido pela Constituição (art. 25, § 1º, 
CF/88), prescrevendo o que cabe expressamente à União (art. 21 e 22, 
CF/88) e aos Municípios (art. 30, CF/88).

No art. 24, VI, ficou estabelecido que competirá, concorrente-
mente à União e aos Estados legislarem sobre florestas, caça, pesca, 
fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, 
proteção do meio ambiente e controle da poluição.

Esse é o entendimento da Suprema Corte Brasileira:

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS RE-
GRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 
289/2015 DO ESTADO DO AMAZONAS. PROIBIÇÃO DO USO 
DE ANIMAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, EXPERIMENTOS 
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E TESTES DE PRODUTOS COSMÉTICOS, DE HIGIENE PES-
SOAL, PERFUMES E SEUS COMPONENTES. COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA CONCORRENTE DO ESTADO EM MATÉRIA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL (ART. 24, VI, CF). NORMA ESTADUAL 
AMBIENTAL MAIS PROTETIVA, SE COMPARADA COM A LE-
GISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIO-
NALIDADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IM-
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 

1. As regras de distribuição de competências legislativas são ali-
cerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de 
poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do inte-
resse. 

2. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta 
para algumas matérias a presença do princípio da predominância do 
interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos 
entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Muni-
cípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização 
de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir 
uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios 
(CF, arts. 24 e 30, inciso I). 

3. A Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, ao proibir a utiliza-
ção de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produ-
tos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não 
invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em 
relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos 
Estados (art. 24, VI, da CF). 

4. A sobreposição de opções políticas por graus variáveis de pro-
teção ambiental constitui circunstância própria do estabelecimento de 
competência concorrente sobre a matéria. Em linha de princípio, admi-
te-se que os Estados editem normas mais protetivas ao meio ambiente, 
com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância 
de seu interesse, conforme o caso. Precedentes. 

5. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada im-
procedente.

(ADI 5996, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 15/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
105 DIVULG 29-04-2020 PUBLIC 30-04-2020)

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 238/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 238/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Antônio Pereira

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 739 / 2021

RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 471 /2019, de autoria do 

Senhor Deputado Edson Araújo, que Inclui, no Calendário Cívico do 
Estado do Maranhão, o tradicional “Festival do Peixe”, a ser rea-
lizado, anualmente, na segunda quinzena do mês de setembro, no 
Povoado Santa Maria, Município de Lago Verde - MA.

 Nos termos da proposição de Lei, em epigrafe, fica incluído no 
Calendário Cívico do Estado do Maranhão, o Festival do Peixe, reali-
zado anualmente, na segunda quinzena do mês de setembro, no povoa-
do Santa Maria, Município Lago Verde-MA, objetivando promover e 
cultivar crenças e manifestações, típicas no Município de Lago Verde 
e demais comunidades circunvizinhas, inclusive o apoio financeiro de 
instituições da cultura, turismo e outras afins, viabilizando o acesso aos 
benefícios da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, para manutenção da 
tradição.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que o Festival do 
Peixe do Povoado Santa Maria, organizado pela Associação de Mora-
dores do Povoado Santa Maria e Colônia de Pescadores Z-70 de Lago 
Verde-MA, ocorre anualmente na segunda semana do mês de setembro 
no povoado Santa Maria. 

A execução do evento privilegia o fortalecimento da categoria 
e a potencialização de suas atividades pesqueiras na região, com a 
realização de uma extensa programação que é desenvolvida com foco 
para as atividades de cunho socioeducativas, culturais e de lazer, pro-
movendo a integração e divulgação de ações.  

A programação do evento conta, portanto, com várias atrações 
envolvendo apresentações de grupos tradicionais e shows de música 
popular brasileira,  competição de Corrida de Canoas, disputa de par-
tida de futebol entre os sócios do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
e os sócios da Colônia de Pescadores Z – 70 de Lago Verde, bem como 
disputa no concurso da tarrafa de pesca, para saber quem vai tirar o 
cordão da mão do atual campeão, vencedor da competição em 2018, 
além da realização de um encontro  dos presidentes de Sindicatos e de 
Colônias de Pescadores de várias cidades do estado do Maranhão, com 
a presença do presidente e diretores do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Lago Verde e demais autoridades representantes do Governo 
do Estado, bem como lideranças local.

O evento mobiliza a participação dos moradores da localidade e 
comunidades circunvizinhas, congregando centenas de pescadores ar-
tesanais, que vem sendo realizada desde setembro de 2004, com grande 
alcance social para a classe de pescadores da   pesca artesanal, ati-
vidade considerada a principal fonte de renda no município. É uma 
experiência que deu certo, Santa Maria recebe durante uma semana de 
festejo uma média de quatro mil visitantes.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º, do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 
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A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 

salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando 

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto, 
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ora em comento.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei n.º 471/2019, nos termos do 
voto do Relator.

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

21 de setembro de 2021.                                                                                                                                                                                                                          
                                                          
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 740 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 357/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre o Programa 
de Proteção às Agentes de Segurança Pública Gestante no âmbito do 
Estado do Maranhão.

Em síntese, o programa de que trata a propositura de Lei, tem 
por finalidade de garantir o direito a uma gestação saudável e segura, 
bem como o retorno da agente após o término do período de licença 
maternidade. 

Prevê ainda, caberá aos respectivos Secretários, Comandante, 
Delegado Geral, Superintendente, Diretores, regulamentar esta Lei, por 

meio de normativa interna de cada instituição, no prazo de 60 dias de 
sua publicação.

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame delega 
atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor sobre a organização e 
o funcionamento da administração do Estado, matéria de competência 
privativa do Governador, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, 
da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa, como dispõe a propositura de lei 
sob exame.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são de ini-
ciativa do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enqua-
dram na competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo 
ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o 
assunto: 

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envol-
ve matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de com-
petência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
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357/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 357/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 21 de setembro de 2021.

                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Rafael Leitoa

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 741 /2021

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 422/2021, de autoria do Senhor Deputado Zito 
Rolim, que Considera de Utilidade Pública Estadual o Instituto de 
Vida Consagrada Servos do Coração de Maria, com sede e foro no 
Município de Codó, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

O Instituto de Vida Consagrada Servos do Coração de Maria 
é um corpo associativo de fieis cristãos formado de homens e mu-
lheres; jovens e adultos; solteiros, casados e celibatários, sacerdo-
tes, diáconos e religiosos, que assumem a vivência mais radical da 
consagração total a Deus feita no Batismo e na Crisma, em função 
do apostolado, numa vida em comunidade, conforme o estado de 
cada um e tem como suas finalidades: exaltar e adorar o Augustís-
simo sacramento do altar, buscando e promovendo a participação 
do Sacrifício Eucarístico e seu prolongamento através da adoração; 
aliviar o sofrimento dos pobres abandonados em situação de maus 
tratos, buscando a restauração de sua dignidade de filhos de Deus 
e; testemunhar de forma missionária o Santo Evangelho, especial-
mente o amor do verbo encarnado e Crucificado. 

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 422/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares

Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 743 /2021

RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 421/2021, de autoria do Senhor Deputado 
Wellington do Curso, que Considera de Utilidade Pública Estadual 
a Fundação Evangélica Maranata, com sede e foro no Município de 
São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

A Fundação Evangélica Maranata (FEM) é uma entidade 
configurada como pessoa jurídica de direito privado, da espécie Or-
ganização Religiosa, a qual não possui fins lucrativos, e tem prazo 
de duração indeterminado, tendo como finalidades: sugerir, promo-
ver, coordenar e executar ações, projetos e programas relacionados 
com o financiamento e desenvolvimento de atividades religiosas, 
serviços educacionais, artísticos-culturais, entre outros.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 421/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
Deputado Doutor Yglésio                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 744 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
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n° 375/2021, de autoria do Senhor Deputado Fábio Braga, que dispõe 
sobre a criação do Fundo Estadual de Conservação de Estradas e Ro-
dovias.

Nos temos da presente propositura de Lei, fica o Poder Execu-
tivo autorizado a criar o Fundo Estadual de Conservação de Estradas 
e Rodovias, de natureza contábil, vinculado à Secretaria de Estado de 
Infraestrutura, destinado à administração, conservação e recuperação de 
estradas e rodovias no âmbito do Estado do Maranhão.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade do projeto de lei apresentado, 
nos âmbitos formal e material. 

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42 da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Porém, a Carta Estadual apresenta determinadas matérias de ini-
ciativa privativa (reservada ou exclusiva) de ente/agente determinado. 
Destaca-se, destes casos, a exclusividade ao Chefe do Executivo para a 
deflagração do processo legislativo (leis complementares e ordinárias), 
conforme previsto no art. 43, III e V, da Constituição Estadual:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Es-
tado às leis que disponham sobre: [...] II – criação de cargos, funções 
ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento 
de sua remuneração; III – organização administrativa e matéria orça-
mentária [...] V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual [...] . (modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 
17/12/2008 e nº 068 de 28/08/2013)  [...] (grifei)

Ocorre que a proposição em análise não é uma lei que cria a 
atribuição, mas sim autoriza o Executivo a fazer a determinação desta 
atribuição, o que torna este Projeto de Lei autorizativo, o que não é 
permitido:

Autorizativa é a ‘lei’ que – por não poder determinar – limita-se 
a autorizar o Poder Executivo a executar atos que já lhe estão autoriza-
dos pela Constituição, pois estão dentro da competência constitucional 
desse Poder. O texto da “lei” começa por uma expressão que se tornou 
padrão: ‘Fica o Poder Executivo autorizado a...’. O objeto da autori-
zação – por já ser de competência constitucional do Executivo – não 
poderia ser ‘determinado’, mas é apenas ‘autorizado’ pelo Legislativo. 
Tais ‘leis’, óbvio, são sempre de iniciativa parlamentar, pois jamais te-
ria cabimento o Executivo se autorizar a si próprio, muito menos onde 
já o autoriza a própria Constituição. Elas constituem um vício patente

As leis autorizativas são inconstitucionais por serem antijurídi-
cas, senão vejamos:

A norma legal, para ser qualificada como tal, deve possuir deter-
minadas características, elencadas pela doutrina, dentre as quais desta-
camos a novidade, a abstratividade, a generalidade, a imperativida-
de e a coercibilidade.

Um exemplo são as proposições que se destinem a originar leis 
de caráter meramente autorizativo, que apenas prevejam que um Poder 
possa exercer competência sua já prevista constitucionalmente. Neste 
caso, não há inovação do ordenamento jurídico, pois tal competência já 
está prevista em norma vigente, sendo despiciendo autorizar por lei o 
que a Constituição já autoriza. 

Além disso, o STF considera que as normas autorizativas são 
uma ofensa à separação de poderes e a iniciativa privativa de cada 
Poder, vide a ADI 3176/AP29, que considerou inconstitucional a lei de 
iniciativa parlamentar que autorize o Executivo a conceder vantagem 
pecuniária a servidores públicos.

Nesta situação, o Regimento Interno da Casa prevê a Indicação 
ao Poder Executivo. De acordo com o art. 152 do Regimento, tem-se 
que: 

Indicação é a proposição em que são sugeridas aos Poderes da 
União, do Estado e dos Municípios, medidas de interesse público, que 
não caibam em projetos de iniciativa da Assembleia, inclusive ante-
projetos de lei cuja competência seja de iniciativa exclusiva dos de-
mais Poderes. Deve ser redigida com clareza, concluída pelo texto a 
ser transmitido.

Por fim, a autorização em projeto de lei consiste em mera suges-
tão dirigida a outro Poder, o que não se coaduna com o sentido jurídico 
de lei, acima exposto. Tal projeto é, portanto, inconstitucional, por vício 
formal de iniciativa, invadindo campos em que compete privativamen-
te ao Chefe do Executivo iniciar o processo legislativo; por usurparem a 
competência material do Poder Executivo, disposta na Constituição, 
conforme acima mencionado (descrito), nada importando se a finalida-
de é apenas autorizar; por ferirem o princípio constitucional da sepa-
ração de poderes (parágrafo único, do art. 6º, da CE/89).

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto e pelas fundamentações supramencionadas, 

somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 375/2021.
É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 375/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.
                                                                                                   
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 745 /2021
RELATORIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 383/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Cria o Programa Estadual 
de Combate ao Cyberbullying e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica criado o Programa 
Estadual de Combate ao Cyberbullying, o qual consiste em ações edu-
cativas direcionadas ao público escolar, com ênfase nos estudantes dos 
ensinos fundamental e médio da rede pública estadual e privada. 

Determina ainda a propositura de Lei, que as Secretarias Esta-
duais da Educação e da Ciência e Tecnologia, da Juventude, Esporte e 
Lazer, do Desenvolvimento Humano e da Saúde possuem a responsabi-
lidade de realizar as atividades referidas o Programa Estadual de Com-
bate ao Cyberbullying, com a possibilidade de estabelecer convênio ou 
parcerias com instituições governamentais e não governamentais.

Como podemos observar, a propositura de Lei sob exame delega 
atribuições ao Poder Executivo. Além de dispor sobre a organização e 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                           QUARTA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2021 77
o funcionamento da administração do Estado, matéria de competência 
privativa do Governador, a teor do que dispõe o inciso V, do artigo 64, 
da CE/89.

Outrossim, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete priva-
tivamente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre cria-
ção, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos 
equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual, bem 
como organização administrativa, como dispõe a propositura de lei 
sob exame.

É pacífico o entendimento por nossos Tribunais que criação de 
atribuições aos órgãos da Administração Pública incluindo normas de 
execução de Programas geridos pelo Governo do Estado, são de ini-
ciativa do Governador do Estado, como no caso em tela, pois se enqua-
dram na competência administrativa do Poder Executivo, não cabendo 
ingerência nessas questões por parte do Poder Legislativo. 

Neste diapasão, vale aqui citar o entendimento esposado pelo Su-
premo Tribunal Federal, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALI-
DADE - LIMINAR. Há o sinal do bom direito e o risco de manter-se 
com plena eficácia o quadro quando o diploma atacado resultou de ini-
ciativa parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento 
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor sobre a estru-
tura funcional pertinente. Segundo a Carta da República, incumbe ao 
chefe do Poder Executivo deflagrar o processo legislativo que envolva 
órgão da Administração Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da 
Constituição Federal” (original sem grifos)

[...] O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, 
quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reser-
va, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de 
modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim 
editado, que não se convalida, juridicamente, nem mesmo com a sanção 
manifestada pelo Chefe do Poder Executivo. RESERVA DE ADMINIS-
TRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES. - O princípio constitucional 
da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder 
Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se 
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados 
do Poder Executivo. Precedentes. […]. (STF, ADI 776 MC, Relator(a): 
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/1992, DJ 
15-12-2006 PP00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029).

A título de ilustração, Hely Lopes Meirelles dissertando sobre o 
assunto: 

“... a Câmara não pode delegar funções ao Prefeito, nem receber 
delegações do Executivo. Suas atribuições são incomunicáveis, estan-
ques, intransferíveis (CF, art. 2o):.. (...) Daí não ser permitido à Câma-
ra intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao Execu-
tivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em 
ordens, proibições, concessões, permissões, nomeações, pagamentos, 
recebimentos, entendimentos verbais ou escritos com os interessados, 
contratos, realizações materiais da Administração e tudo o mais que se 
traduzir em atos ou medidas de execuções governamentais” (in Hely 
Lopes Meirelles, Direito Municipal Brasileiro, Malheiros, 1993, págs. 
438/439). (Grifei)

Dessa forma, o Projeto de Lei de iniciativa parlamentar que visa 
criar programa ou ação governamental (gestão pública), que envol-
ve matéria relativa à organização administrativa e atribuições das Se-
cretarias de Estado ou outros órgãos da administração pública estadual, 
viola o princípio da separação dos poderes invadindo matéria de com-
petência exclusiva do Chefe do Poder Executivo Estadual.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

383/2021, em face de sua inconstitucionalidade formal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 383/2021, nos 
termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 21 de setembro de 2021.

                                                           
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________
_____________________                                                _________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 746 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, 

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 346/2021, de 
autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que Estabelece 
diretrizes para a instituição do Programa Órfãos do Feminicídio: 
Atenção e Proteção no âmbito do Estado Maranhão e dá outras 
providências.

 O Projeto de Lei, em epígrafe, estabelece diretrizes para a ins-
tituição do Programa Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção no 
âmbito do Estado do Maranhão, objetivando assegurar a proteção in-
tegral e o direito das crianças e adolescentes de, sem violência, tendo 
preservada sua saúde física e mental, seu pleno desenvolvimento e seus 
direitos específicos na condição de vítimas ou testemunhas de violência 
no âmbito de relações domésticas, familiares e sociais, resguardando-
-lhes de toda forma de negligência, discriminação, abuso e opressão, 
na forma que dispõe o art. 2º, da Lei da Escuta Especializada e Depoi-
mento Especial.

 Para os fins desta Lei, consideram-se órfãos do feminicídio as 
crianças e adolescentes dependentes de mulheres assassinadas em con-
texto de violência doméstica e familiar ou em flagrante menosprezo e 
discriminação à condição de mulher, nos termos que dispõe a Lei Fede-
ral nº 13.104, de 9 de março de 2015 - Lei do Feminicídio.

Convém relatar, que ao presente Projeto de Lei foi apresentada 
uma Emenda Aditiva, subscrita pela Senhora Deputada Helena Duaili-
be, autora da propositura de Lei, ora em análise.

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislati-
vo, o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo, com o 
acolhimento da Emenda Aditiva apresentada pela autora da presente 
propositura de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 346/2021, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 346/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Ciro Neto

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________
_____________________                                                _________________________

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 346/2021

“Estabelece diretrizes para a insti-
tuição do Programa “Órfãos do Feminicí-
dio: Atenção e Proteção” no âmbito do Es-
tado Maranhão e dá outras providências.”

Art. 1º - Ficam estabelecidas diretrizes para a instituição do Pro-
grama Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção no âmbito do Estado 
do Maranhão.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, consideram-se órfãos do femini-
cídio as crianças e adolescentes dependentes de mulheres assassinadas 
em contexto de violência doméstica e familiar ou em flagrante menos-
prezo e discriminação à condição de mulher, nos termos que dispõe a 
Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de 2015 - Lei do Feminicídio.

§1º - As mulheres vítimas de feminicídio referidas no caput são 
todas aquelas que se auto identificam com o gênero feminino, vedadas 
discriminações por raça, orientação sexual, deficiência, idade, escolari-
dade e de outras naturezas.

§2º - O programa será orientado pela garantia de proteção integral 
e prioritária dos direitos das crianças e adolescentes, preconizada 
pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Art. 3º - As diretrizes de que trata a presente Lei para a institui-
ção do Programa “Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção, terão 
como objetivo: assegurar a proteção integral e o direito das crianças 
e adolescentes de, sem violência, tendo preservada sua saúde física e 
mental, seu pleno desenvolvimento e seus direitos específicos na con-
dição de vítimas ou testemunhas de violência no âmbito de relações 
domésticas, familiares e sociais, resguardando-lhes de toda forma de 
negligência, discriminação, abuso e opressão, na forma que dispõe o 
art. 2º, da Lei da Escuta Especializada e Depoimento Especial.

Parágrafo Único - Para tanto, o Programa incentivará a interse-
torialidade para a promoção da atenção e proteção multissetorial, pelo 
Estado, de órfãos do feminicídio e seus responsáveis legais, de modo 
a integrar os serviços da Rede de Proteção a Mulheres em Situação de 
Violência e do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adoles-
centes.

Art. 4º - As diretrizes para a instituição do Programa Órfãos do 
Feminicídio: Atenção e Proteção, deverão obedecer, os seguintes parâ-
metros:

I- Oferta de capacitação continuada aos servidores, que atuam na 
Rede de Proteção às Mulheres em Situação de Violência e no Sistema 
de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes, sobre o conteúdo 
desta Lei.

II - Promoção de campanha permanente e ações de sensibiliza-
ção sobre os direitos de familiares de vítimas de feminicídios previstos 
nesta Lei.

III - Monitoramento da adesão voluntária de familiares de víti-
mas de feminicídio aos serviços articulados no âmbito do Programa 
Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção.

Art. 5º - Os recursos para implantação do disposto nesta Lei, 
correrão a conta do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência 
contra Mulher”.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir da sua publicação.

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 748 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 382/2021, de autoria 

do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que Altera a Lei Ordinária nº 
10.790, de 04 dezembro de 2017, que “Institui o Dia 04 de abril como 
o Dia Estadual dos Protetores dos Animais”, no Estado do Maranhão. 

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo alte-
rar dispositivos (Ementa e o art. 1º) à Lei nº 10.790, de 04 dezembro de 
2017, que passam a vigorar com as seguintes redações: 

“Institui o dia 29 de agosto como o Dia Estadual dos Protetores 
dos Animais”.

(...)
“Art. 1º - Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o 

Dia Estadual dos Protetores dos Animais, a ser comemorado, anual-
mente, no dia 29 de agosto.”

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei sob exame, 
que a Federação de Proteção Animal e Ambiental do Estado do Mara-
nhão - FEPAMA nasceu com o fito de reunir todos os Protetores de Ani-
mais do Estado, sejam ONGs ou Protetores independentes, bem como 
a população em geral, objetivando educar por meio do oferecimento 
de cursos em diversas áreas além de apoio jurídico aos associados e 
sociedade em geral. A instituição assumiu como missão dar voz a quem 
não pode falar, aos esquecidos pelo poder público e negligenciados 
pelos tutores, em projeto único para união de todos, indiscriminada-
mente, que amam e desejam proteger os animais. Nesse contexto, é im-
portante destacar que o senhor Michel Cavalheiro de Medeiros teve 
grande importância na causa, posto que foi o idealizador da referida 
união. Ocorre que, com o seu falecimento no dia 6.11.2011, sua querida 
mãe tomou a frente na instituição da Fundação Michel Amigo Beija-
-flor, e, consequentemente, da própria Federação de Proteção Animal 
e Ambiental do Estado.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da 
manifestação do poder constituinte originário. 

A atribuição constitucionalmente estabelecida para cada Poder 
não poderá ser delegada a outro. Prevalece o princípio da indelebilidade 
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típi-
cas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal.

Neste contexto, a Constituição Federal em seu art. 61, §1º, de-
legou ao Poder Executivo a função atípica de legislar, dentre outras, 
sobre criação e extinção de Ministério.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência privativa do Chefe 
do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”        

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administra-
tivos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei 10.790, de 04 de-
zembro de 2017, que “Institui o Dia 04 de abril como o Dia Estadual 
dos Protetores dos Animais”, no Estado do Maranhão, objetivando, tão 
somente, alterar a data de comemoração do Dia dos Protetores dos 
Animais para o dia 29 de agosto, data natalícia do falecido Michel 
Cavalheiro de Medeiros, como bem esclarece a justificativa do autor da 
propositura de Lei.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar uma 
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executivo 
e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parlamento 
Estadual. No tocante a análise da constitucionalidade material também 
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não há nenhuma irregularidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 382/2021.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 382/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 21 de setembro de 2021. 
                                                                                                                                                                                                         
Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Adelmo Soares

 Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Ciro Neto                                                          _________________________
Deputado Antônio Pereira                                                _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                                   _________________________

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE CONCESSÃO DE USO N.º 028/2019-AL. PARTES: 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e EMPRESA 
M. G. S. C. FERNANDES EIRELI. CLÁUSULA PRIMEIRA- DO

OBJETO: O presente instrumento tem como objeto restabelecer a 
execução do contrato de concessão de uso, que havia sido suspensa 
em 01 de abril de 2021 pelo prazo de 06 (seis) meses. CLÁUSULA 
SEGUNDA- DA RETOMADA DOS SERVIÇOS:  Em razão da pu-
blicação da Resolução Administrativa n.º 538/2021 que dispôs sobre o 
retorno presencial dos serviços e atividades no âmbito desta Casa Le-
gislativa a partir do dia 02 de agosto de 2021, a retomada dos serviços 
fica antecipada, conforme autorização prevista na Cláusula Quarta do 
Termo de Suspensão. CLÁUSULA TERCEIRA- DAS TAXAS DE 
OCUPAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA: Em decorrência dos efei-
tos causados pela pandemia do Covid -19, especialmente a redução do 
fluxo de pessoas e funcionários nas dependências  desta Assembleia 
Legislativa, a Contratada ficará isenta do pagamento da taxa de ocupa-
ção até o mês de novembro de 2021, ficando responsável apenas pelo 
pagamento da taxa referente ao uso da energia elétrica ambas previstas 
na Cláusula Décima Quinta do Contrato. CLÁUSULA QUARTA- DA 
VIGÊNCIA: Os termos pactuados no presente Termo Aditivo vigora-
rão até o mês de novembro do ano corrente, a partir do qual voltarão 
a vigorar os termos inicialmente pactuados. CLÁUSULA QUINTA: 
Retroagem os efeitos deste ajuste à data de 16 de agosto de 2021. BASE 
LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Processos Administrativos n,ºs 5365/2018-
AL e 2153/2021-AL. DATA DA ASSINATURA: 20/09/2021. ASSI-
NATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão 
- Deputado Othelino Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão e CONTRATADA - EMPRESA M. G. S. C. FER-
NANDES EIRELI., CNPJ nº 28.908.541/0001-31. São Luís–MA, 21 
de setembro de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


