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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 4/2021 
Altera o art. 71 da Resolução nº 201, de 18/9/1997.

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins decreta:

Art. 1º É acrescido o § 4º ao art. 71 da Resolução nº 201, de 
18/9/1997, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 71 § 4º. Esgotado o prazo destinado ao relator, sen-
do este também o presidente da Comissão, poderá qualquer 
membro desta requerer seja designado imediatamente um 
novo relator para apresentar parecer na metade do prazo des-
tinado ao primeiro.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Justificativa

Trata-se de Projeto de Resolução que busca sanar uma omis-
são do Regimento Interno desta Casa de Leis no que se refere 
às medidas a serem tomadas em caso de extrapolação de prazo 
quando o relator for o membro presidente da comissão.

Isso porque o § 3º do at. 71 do Regimento Interno prevê que, 
esgotado o prazo destinado ao relator, o presidente da Comissão 
avocará a proposição ou designará outro membro para relatá-la.

Todavia, o Regimento Interno não prevê a situação em que o 
relator, sendo também o presidente da referida Comissão, extra-
pola o prazo para relatar a proposição.

Assim, a referida propositura tem por objetivo corrigir essa 
lacuna presente no Regimento Interno.

Sala das Sessões, 6 de abril de 2021.

PROFESSOR JÚNIOR GEO
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 369/2021 
Incentiva a doação de plasma sanguíneo por pessoas curadas 
do Covid-19, no âmbito do Estado do Tocantins.

A Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins decreta:

Art. 1º Ficam estabelecidos incentivos para a doação de 
plasma sanguíneo por pessoas curadas do Covid-19, no âmbito 
do Estado do Tocantins.

Art. 2º Deverão ser observados os requisitos necessários 
determinados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária — 
Anvisa, para a realização da doação de plasma sanguíneo.

Art. 3º Ficam garantidos ao doador de plasma convalescente 
do Covid-19, nos termos dispostos nesta lei, os direitos abaixo 
mencionados:

I - certificado de “amigo da saúde”, emitido pela Secretaria 
da Saúde do Estado do Tocantins, contendo a data que foi 
realizada a doação;

II - isenção do pagamento de taxa de inscrição de concursos 
públicos e processos seletivos realizados no âmbito dos Po-
deres do Estado do Tocantins, desde que o doador tenha rea-
lizado no mínimo três doações nos 12 (doze) meses anterio-
res à publicação do edital do concurso ou processo seletivo;

III - meia-entrada em eventos culturais ou esportivos, subsi-
diados com recursos públicos no Estado do Tocantins, pelo 
período de 12 (doze) meses a contar da última doação.

Parágrafo único. O certificado de “Amigo da Saúde” poderá 
ser utilizado como meio probatório, para fins de garantias dos 
direitos previsto nesta lei.

Art. 4º A utilização do plasma sanguíneo de que trata esta 
Lei se dará para fins de desenvolvimento de projetos de pesqui-
sas e outros fins indicados pelas autoridades sanitárias compe-
tentes do Estado do Tocantins.

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

Justificativa

O mundo está vivendo uma pandemia pelo novo Corona-
vírus (SARS-CoV-2) e ainda não há vacina e nem tratamento 
específico para essa doença (Covid-19) que, num percentual de 
pessoas, pode ser muito grave e mesmo levar à morte.

As pessoas que se curam dessa infecção desenvolvem anti-
corpos no seu plasma que podem ser úteis para ajudar a recupe-
ração de pacientes com formas graves da Covid-19. O plasma é 
a parte líquida do sangue e poderá ser coletado de pessoas recu-
peradas de Covid-19 para ser aplicado em pacientes que tenham 
um quadro grave dessa doença. Os médicos esperam que os pa-
cientes que receberem o plasma proveniente de convalescentes 
da Covid-19 tenham uma recuperação mais rápida, menor tempo 
de internação e de UTI e um menor risco de morrerem dessa in-
fecção. Vale salientar que a medida ora apresentada se encontra 
devidamente autorizada pelo Ministério da Saúde, por meio da 
NOTA TÉCNICA Nº 21/2020-CGSH/DAET/SAES/MS.

Nesse sentido, entendendo a importância do projeto em face 
do período de pandemia que estamos vivenciando, solicitamos o 
apoio de todos os parlamentares dessa Casa, para a aprovação da 
propositura em Plenário, em regime de urgência.

Sala das Sessões, em 13 de abril de 2021.

ISSAM SAADO
Deputado Estadual

Atas das Comissões
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, TRABALHO, 

DEFESA DO CONSUMIDOR, TRANSPORTES, 
DESENVOLVIMENTO URBANO E SERVIÇO PÚBLICO

9ª LEGISLATURA - 3ª SESSÃO LEGISLATIVA
Ata da Primeira Reunião Ordinária

24 de fevereiro de 2021

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e quatro de 
fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniu-se a Comissão de 
Administração, Trabalho, Defesa do Consumidor, Transportes, 
Desenvolvimento Urbano e Serviço Público, no Plenarinho da 
Assembleia Legislativa, nesta Capital, com a presença do Se-
nhor Deputado Zé Roberto Lula e da Senhora Deputada Valde-
rez Castelo Branco. Estavam ausentes os Senhores Deputados 
Fabion Gomes, Jorge Frederico e a Senhora Deputada Vanda 
Monteiro. A Senhora Presidente, Deputada Valderez Castelo 
Branco, secretariada pelo Senhor Deputado Zé Roberto Lula, 
declarou aberta a Reunião e solicitou a leitura das Atas das Reu-
niões anteriores que, por falta de quórum, foi transferida para 
Reunião subsequente. Não havendo Expedientes e Distribuição 
de Matérias, passou-se à Devolução de Matérias. O Deputado 
Zé Roberto Lula devolveu o Processo 510/2019, de autoria do 


