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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05 / 02 / 2020 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.............................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. OPOSIÇÃO.......................................08 MINUTOS
5. PSDB........................................................................... 05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.02.2020

I - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 827/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 138/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, QUE DISPÕE SOBRE
A PROTEÇÃO DE DEFESA DOS CONSUMIDORES DE
COMBUSTÍVEL, NA FORMA QUE ESPECIFICA. – RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

2. PARECER Nº 828/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 272/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ, QUE DISPÕE SOBRE
A REALIZAÇÃO DO TESTE DE TRIAGEM NEONATAL (TESTE
DO PEZINHO), NA MODALIDADE AMPLIADA EM RECÉM-
NASCIDOS, NOS HOSPITAIS, MATERNIDADE E DEMAIS
ESTABELECIMENTOS DE ATENÇÃO À SAÚDE DA REDE
PÚBLICA E PRIVADA, NO ESTADO DO MARANHÃO, COM
COBERTURA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS. –
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

3. PARECER Nº 829/2019, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 505/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE
DIRETRIZES SOBRE A OBRIGATORIEDADE, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, DA REALIZAÇÃO DE
TREINAMENTO E APRESENTAÇÃO DO PLANO DE
EVACUAÇÃO EM CLÍNICAS, HOSPITAIS, DAS REDES
PÚBLICA E PARTICULAR, IMÓVEIS COMERCIAIS E
RESIDENCIAIS DO ESTADO DO MARANHÃO NOS CASOS
QUE ESPECIFICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.

II - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE LEI N° 432/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, DETERMINA QUE PESSOAS
FERIDAS EM ACIDENTES DE TRÂNSITO SEJAM LEVADAS,
PELO CORPO DE BOMBEIROS OU PELO SERVIÇO MÓVEL
DE URGÊNCIA O SAMU, PARA HOSPITAIS CONVENIADOS
AOS SEUS PLANOS DE SAÚDE NO ESTADO DO MARANHÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL
DAS COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E
DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEPUTADO DR.
YGLÉSIO.

5. PROJETO DE LEI N° 477/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL NOS
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES E DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR.

III – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 004/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE LEI Nº 002/2020, ENCAMINHADO PELA
MENSAGEM Nº 003/2020, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 002/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA CONSIGNADO NOS
ANAIS DA CASA MENSAGEM DE PESAR A CONFERÊNCIA
NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL (CNBB) E AOS
FAMILIARES DO BISPO DOM ENEMÉSIO ÂNGELO
LAZZARIS, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 02
DE FEVEREIRO DE 2020.

8. REQUERIMENTO Nº 003/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA RETIRADO DE
TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 621/2019, DE SUA
AUTORIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 05/02/2020 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 001/20, de autoria do Poder Executivo,

encaminhado pela Mensagem n° 001/2020, que autoriza o Poder
Executivo Estadual a alienar gratuitamente, mediante doação, imóvel
de sua propriedade, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária – INCRA, para os fins que especifica.

2. PROJETO DE LEI N° 002/20, de autoria do Poder Executivo,
encaminhado pela Mensagem n° 003/2020, que dispõe sobre o valor
do vencimento-base dos Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo
Magistério da Educação Básica.

3. PROJETO DE LEI N° 003/20, de autoria do Poder Executivo,
encaminhado pela Mensagem n° 004/2020, que institui o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 004/20, de autoria do Poder Judiciário,
encaminhado pela Mensagem n° 015/2019, que altera a redação do §2º
do art. 7º - D da Lei nº 9.326, de 30 de dezembro de 2010.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 001/20, de
autoria do Poder Judiciário, encaminhado pela Mensagem n° 022/2019,
que transforma a Comarca de Alto Alegre do Maranhão, criada pelo
art. 5º da Lei Complementar nº 87/2005, em 2ª Vara da Comarca de São
Mateus do Maranhão.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
6. PROJETO DE LEI Nº 650/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que institui no calendário oficial de eventos
do Estado do Maranhão o “Dia da Literatura Infantil Maranhense”.
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7. PROJETO DE LEI Nº 651/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para as
ações informativas e paliativas sobre a Síndrome de Rett, e dá outras
providências.

8. PROJETO DE LEI Nº 652/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que reafirma o direito à saúde mental dos
profissionais da saúde do Maranhão, e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI Nº 653/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação
Desportiva 2 de Julho.

10. PROJETO DE LEI Nº 654/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Instituto de
Desenvolvimento Educacional do Maranhão – INDESMA.

11. PROJETO DE LEI Nº 655/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Familiares do Povoado Boa Hora em Tutóia/MA.

12. PROJETO DE LEI Nº 656/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a publicização da proibição
de cigarros eletrônicos e similares no Estado do Maranhão pelos
estabelecimentos comerciais que vendam ou distribuam fumígenos.

13. PROJETO DE LEI Nº 657/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre o patrocínio de eventos pelos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, Ministério Público,
Defensoria Pública e Tribunal de Contas.

14. PROJETO DE LEI Nº 658/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que veda a cobrança de valor adicional pelo uso
de equipamentos suplementares em hospitais, clínicas, maternidades e
congêneres.

15. PROJETO DE LEI Nº 659/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que institui a obrigatoriedade de programas de
integridade nas empresas que contratem com a administração pública
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

16. PROJETO DE LEI Nº 660/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Instituto
Magnificat de Desenvolvimento Humano e de Proteção Ambiental.

17. PROJETO DE LEI Nº 661/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Estadual n° 10.217 de 2015,
estabelecendo prazo para que os órgãos públicos do Estado do
Maranhão respondam a pedido de informações formulado por órgão
ou agente fiscalizador.

18. PROJETO DE LEI Nº 662/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a obrigatoriedade de grandes
centros e estabelecimentos comerciais e locais de elevada aglomeração
de pessoas disponibilizarem áreas para atendimento de primeiros
socorros aos seus frequentadores e atendimento de remoção médica,
nos termos que especifica.

19. PROJETO DE LEI Nº 663/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a proibição de exposição de
crianças e adolescentes no âmbito escolar, a danças que aludam a
sexualização precoce e a inclusão de medidas de conscientização,
prevenção e combate à erotização infantil, nas escolas públicas e
privadas do Estado do Maranhão.

20. PROJETO DE LEI Nº 664/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que torna obrigatória a afixação da relação dos
direitos da criança e do adolescente hospitalizados, e dos seus pais e
acompanhantes, em estabelecimentos hospitalares no âmbito do Estado
do Maranhão.

21. PROJETO DE LEI Nº 665/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre práticas de higiene a serem
observadas por fornecedores para proteção da saúde do consumidor e
dá outras providências.

22. PROJETO DE LEI Nº 666/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece normas sobre controle de resíduos
de navios, embarcações, oleodutos e instalações costeiras, no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

23. PROJETO DE LEI Nº 667/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que veda a cobrança de valor adicional pelo uso
de equipamentos suplementares em leitos de hospitais, clínicas,
maternidades e congêneres.

24. PROJETO DE LEI Nº 668/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispões sobre a proibição da exigência de
caução ou de qualquer garantia similar para internação de animais em
hospitais, clínicas veterinárias e congêneres, quando há urgência de
tratamento.

25. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 169/
19, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” a Senhora Kátia Bógea.

26. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 170/
19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “João do Vale” ao ator Rômulo Aranha Estrela.

27. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 171/
19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao Tenente-Coronel Luciano Freitas e Sousa Filho.

28. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 172/
19, de autoria da Deputada Dr.ª Helena Duailibe, que concede o título
de cidadão maranhense ao Doutor Gelson Soeira.

29. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 173/
19, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que concede a Medalha
“Manoel Beckman” ao Senhor Raimundo Nonato da Silva de Araújo,
jornalista, radialista, historiador e especialista em marketing.

30. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 174/
19, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que concede a medalha
do mérito legislativo Maria Firmina dos Reis a empresária Karollyn
Furtado Barros.

31. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 175/
19, de autoria do Deputado Pastor Cavalcante, que concede o título de
cidadão maranhense a Dogival Gerônimo da Silva.

32. MOÇÃO N° 060/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a André
Cavalcante Santos, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

33. MOÇÃO N° 061/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Aruanã
Joaquim Mateus Costa Rodrigues Pinheiro, finalista da edição de 2019
do Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

34. MOÇÃO N° 062/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Carla
Janaina Rebouças Marques do Rosário, finalista da edição de 2019 do
Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

35. MOÇÃO N° 063/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Elisene
Castro Matos, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

36. MOÇÃO N° 065/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a José
Ribamar Muniz Campos Neto, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

37. MOÇÃO N° 066/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Dayana
Dourado de Oliveira Costa, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

38. MOÇÃO N° 067/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Valéria
Cristina Soares Pinheiro, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

39. MOÇÃO N° 069/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Aerolino
de Almeida Neto, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

40. MOÇÃO N° 070/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Rita de
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Cássia Silva Luz, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

41. MOÇÃO N° 071/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Denilson
da Silva Bezerra, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

42. MOÇÃO N° 072/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Luciane
Maria Oliveira Brito, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

43. MOÇÃO N° 073/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Sakae
Yotsumoto Neto, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

44. MOÇÃO N° 074/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Luis
Cláudio Nascimento da Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

45. MOÇÃO N° 075/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Udson
do Santos Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

46. MOÇÃO N° 076/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Scarlleth
Patrícia Salomão da Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

47. MOÇÃO N° 077/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Matheus
Rommel Furtado Sousa, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

48. MOÇÃO N° 078/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Julie
Brenda Santos da Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

49. MOÇÃO N° 079/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Ingrid
Caroline Moreira Lima, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

50. MOÇÃO N° 080/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Gustavo
Oliveira Everton, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

51. MOÇÃO N° 081/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a José
Pinheiro de Moura, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

52. MOÇÃO N° 082/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Eduardo
Bezerra de Almeida Júnior, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

53. MOÇÃO N° 083/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Zafira
da Silva de Almeida, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

54. MOÇÃO N° 084/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Guillaume Xavier Rousseau, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

55. MOÇÃO N° 085/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Railde
Paula Diniz Araújo, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

56. MOÇÃO N° 086/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Leonardo
Victor Galvão Moreira, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

57. MOÇÃO N° 087/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Joseane
Maia Santos Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

58. MOÇÃO N° 088/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Tatiana
de Oliveira Lemos, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

59. MOÇÃO N° 089/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Nilvanete Gomes de Lima, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

60. MOÇÃO N° 090/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Lívia
dos Santos Rodrigues, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

61. MOÇÃO N° 091/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Monique
Santos do Carmo, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

62. MOÇÃO N° 092/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Nayra
Rodrigues de Vasconcelos Calixto, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

63. MOÇÃO N° 093/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Glayane
de Jesus Soares Castro, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

64. MOÇÃO N° 094/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Vanderson Viana Rodrigues, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

65. MOÇÃO N° 095/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Leonardo
Victor Galvão Moreira, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

66. MOÇÃO N° 096/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Lisle
Faray de Paiva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

67. MOÇÃO N° 097/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Alexsander Rodrigues Carvalho Junior, finalista da edição de 2019 do
Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

68. MOÇÃO N° 098/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Yasmin
Pereira de Santana e Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

69. MOÇÃO N° 099/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Cindy
Lima Pereira, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo.

70. MOÇÃO N° 100/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Bruno
Eduardo Caxias Miranda, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

71. MOÇÃO N° 101/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Gabriel
Pereira Castro, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

72. MOÇÃO N° 102/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Ingrid
Pereira de Assis, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

73. MOÇÃO N° 103/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Gustavo
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Henrique Sampaio Martins, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

74. MOÇÃO N° 104/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Anderson de Moura Zanine, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

75. MOÇÃO N° 105/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Cláuberson Correa Carvalho, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

76. MOÇÃO N° 106/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Maria
Teresa Seabra Soares de Britto e Alves, finalista da edição de 2019 do
Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo.

77. MOÇÃO N° 107/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Matheus
Coelho Bandeca, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

78. MOÇÃO N° 108/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a llka
Kassandra Pereira Belfort, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

79. MOÇÃO N° 109/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Luciano
da Silva Façanha, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

80. MOÇÃO N° 110/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Mônica
Teresa Costa Sousa, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

81. MOÇÃO N° 111/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Thelma
Helena Costa Chahini, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

82. MOÇÃO N° 112/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Walerya
Lima Santos Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

83. MOÇÃO N° 113/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Vitória
Christini Araújo Barros, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

84. MOÇÃO N° 114/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a Arthur
Vinicius Sousa Silva, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo.

85. MOÇÃO N° 115/19, de autoria do Deputado Dr. Yglésio,
que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações a
Kaylanne Rayssa Vieira de Sousa, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo.

86. PROJETO DE LEI N° 005/20, de autoria do Deputado
Wendell Lages, que institui o “Dia Estadual de Limpeza Pública” no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

87. PROJETO DE LEI N° 006/20, de autoria do Deputado
Adriano, que declara de utilidade pública a Associação das Donas de
Casa da Vila Cascavel – São Raimundo.

88. MOÇÃO N° 001/20, de autoria do Deputado Zé Inácio,
que envia Moção de Pesar pelo falecimento, no último dia 18 de
dezembro, do Vice-Presidente do Partido dos Trabalhadores no
Maranhão, o Senhor Aloísio Moreno da Silva.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 626/19, de autoria do Senhor

Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre a prioridade no atendimento
às mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e/ou sexual para
emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal – IML e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 627/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Instituto Social
Esportivo e Cultural – INSESC.

3. PROJETO DE LEI Nº 628/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação
Folclórica Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo.

4. PROJETO DE LEI Nº 629/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro de Mães
Sagrado Coração de Jesus – CMSCJ.

5. PROJETO DE LEI Nº 630/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação do
Rio dos Cachorros.

6. PROJETO DE LEI Nº 631/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro Criativo
Pedagógico dos Jovens e Crianças Carentes do Conjunto Jardim
América.

7. PROJETO DE LEI Nº 632/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o Centro
Educacional Jerusalém – CEJ.

8. PROJETO DE LEI Nº 633/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Cadastro “Não Perturbe”
com a finalidade de bloqueio do recebimento de ligações de
telemarketing, no âmbito do Estado do Maranhão.

9. PROJETO DE LEI Nº 634/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a colocação de
brinquedos para pessoas com deficiência em parques, praças e outros
locais públicos que são destinadas à prática de esportes e lazer.

10. PROJETO DE LEI Nº 635/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção de cobrança
da taxa de estacionamento por hospitais aos pacientes submetidos à
sessão de quimioterapia isenção e dá outras providências.

11. PROJETO DE LEI Nº 636/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da
operação de serviço de “telemarketing” com número restrito e fora do
horário comercial e dá outras providências.

12. PROJETO DE LEI Nº 637/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
reparação dos danos causados pelas prestadoras de serviços públicos
às calçadas e vias públicas.

13. PROJETO DE LEI Nº 638/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação e
acomodação apropriada de animais domésticos nos processos de
reintegração de posse e de demolição de imóveis e dá outras
providências.

14. PROJETO DE LEI Nº 639/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de
certidões de registro civil em braile a pessoas com deficiência visual no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

15. PROJETO DE LEI Nº 640/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão e reserva
de vagas na rede pública e privada de educação para crianças e
adolescentes com transtorno do espectro autista, e dá outras
providências.

16. PROJETO DE LEI Nº 641/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o Cadastro Estadual
de Autores de Violência contra a Mulher no Estado do Maranhão e de
informações sobre violência de gênero.

17. PROJETO DE LEI Nº 642/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o tempo máximo de
espera em consultas realizadas por profissionais da área de saúde, com
horário marcado no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

18. PROJETO DE LEI Nº 643/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a necessidade de
publicação do cronograma de obras e da especificação dos materiais
utilizados nas reformas das escolas públicas estaduais, bem como cria
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as comissões de obra para acompanhamento das reformas nas unidades
escolares.

19. PROJETO DE LEI Nº 644/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção da taxa de
inscrição para o vestibular nas Universidades Públicas e concursos
públicos estaduais às candidatas que sejam doadoras regulares de leite
materno.

20. PROJETO DE LEI Nº 645/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a veiculação de
informações sobre pessoas desaparecidas nos sítios eletrônicos oficiais
da administração pública direta, indireta e fundacional do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

21. PROJETO DE LEI Nº 646/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação da
relação de medicamentos existentes nos estoques da farmácia de
medicamentos especializados e dá outras providências.

22. PROJETO DE LEI Nº 647/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a prioridade de
matrícula e transferência dos filhos de mulheres vítimas de violência
doméstica e familiar nos estabelecimentos de ensino da rede pública e
dá outras providências.

23. PROJETO DE LEI Nº 648/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a publicação na
íntegra dos editais de licitação, nas modalidades concorrência, tomada
de preço, convite, concurso, leilão bem como na dispensa licitatória no
âmbito do Estado do Maranhão.

24. PROJETO DE LEI Nº 649/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o direito de Acesso
do Candidato aos Motivos de sua Reprovação em exame Psicológico
(Psicotécnico) em concurso público, para Cargo ou Emprego Público
na Administração Pública do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

25. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 168/
19, de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Raimundo Santos Rodrigues, em homenagem
póstuma, ao indígena Paulo Paulino Guajajara.

26. MOÇÃO Nº 059/19, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro, que envia Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração a Banda de Música Bruno Ferreira que se sagrou Tricampeã
Nacional no XXVI Campeonato Nacional de Bandas e Fanfarras na
Cidade de Guará em São Paulo.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 617/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos de saúde privados, situados no Estado do Maranhão,
a disponibilizarem tabela de preços ao consumidor e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 618/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual do Nutricionista
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 619/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
pacientes em fila de espera que aguardam por consultas (discriminadas
por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros
procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e de
instituições conveniadas prestadoras de serviços ao Sistema Único de
Saúde – SUS, no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 620/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão dos
militares estaduais e demais servidores da Segurança Pública, nas
campanhas de vacinação efetivados pelo Poder Público, como grupo
de risco ou grupo prioritário no âmbito do Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 621/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proteção às
gestantes participantes de concursos públicos realizados pelos poderes
públicos do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 622/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a reserva de vagas de
estágio de nível superior de nível superior em órgãos ou entidades da
Administração Pública do Estado do Maranhão para pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

7. PROJETO DE LEI Nº 623/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que assegura à criança e ao adolescente
cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a prioridade de vaga em
unidade da rede pública estadual de ensino mais próxima de sua
residência.

8. PROJETO DE LEI Nº 624/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a afixação de cartaz
informando o telefone do Centro de Valorização da Vida – 188, e dá
outras providências.

9. MOÇÃO Nº 057/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Fred Maia, do
Município de Trizidela do Vale, pelo apoio e acolhida do Programa
Assembleia em Ação.

10. MOÇÃO Nº 058/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Excelentíssimo Prefeito Antônio França, do
Município de Pedreiras, pelo apoio e acolhida do Programa Assembleia
em Ação.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 607/19, de autoria do Senhor

Deputado Hélio Soares, que estabelece as Diretrizes para a Criação do
Programa Pedagógico Musicultura e Formação da Orquestra Sinfônica
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 608/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a Semana da Bíblia.

3. PROJETO DE LEI N° 609/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA, para o fim de regular a restituição no
caso que especifica.

4. PROJETO DE LEI N° 610/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o dossiê mulher maranhense
na forma que especifica e dá providências.

5. PROJETO DE LEI N° 611/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão dos
doadores regulares de sangue e medula óssea no grupo de risco ou
grupo prioritário, para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no
Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI N° 612/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Campanha “Idosos
Órfãos De Filhos Vivos” e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI N° 613/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a matrícula prioritária
dos dependentes legais de servidores estaduais mortos ou incapacitados
totalmente ao serviço público em razão da atividade profissional nas
unidades de ensino mantidas pelo poder público estadual, na forma
que indica.

8. PROJETO DE LEI N° 614/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina que todas as escolas
públicas do ensino fundamental e médio do Estado do Maranhão
apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Proerd
– Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e fixa
outras providências.

9. PROJETO DE LEI N° 615/19, de autoria do Wellington do
Curso, que dispõe sobre a publicidade custeada pelos órgãos da
administração direta e indireta do Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE LEI N° 616/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que veda a cobrança de embalagens e
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descartáveis por qualquer estabelecimento comercial que disponibilize
alimentos prontos para o consumo imediato.

11. MOÇÃO N° 056/19, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que envia Moção de Aplausos ao Juiz de Direito, o Senhor
João Pereira Neto, em homenagem a sua Promoção para Entrância
Final do Poder Judiciário Maranhense, na Capital São Luís – MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 04 DE FEVEREIRO DE 2020.

Sessão Ordinária de Segunda Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia quatro de fevereiro de dois mil e
vinte.

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

Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM 15/2019

São Luís, 26 de junho de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa

Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei que altera a
redação do §2° do art. 7°-D da Lei 9.326, de 30 de dezembro de 2010.

Justifico o presente projeto em razão da necessidade de
alteração do dispositivo da lei supramencionada, relativo ao pagamento
da Gratificação de Produtividade Judiciária - GPJ, a fim de que seja
efetuado até o dia 20 de outubro do ano seguinte à vigência das metas
de produtividade, conforme disponibilidade orçamentária.

Ressalto por oportuno que, a referida gratificação consiste em
medida de grande relevância na melhoria da qualidade dos serviços
prestados, uma vez que serve de incentivo aos servidores no alcance
das metas e, consequentemente, garante uma prestação jurisdicional
mais célere e eficiente.

Dessa forma, aliando a necessidade de equilíbrio financeiro,
bem como a manutenção da Gratificação de Produtividade Judiciária,
mostra-se imperiosa a aprovação do presente projeto, uma vez que, ao
se fixar o seu pagamento até 20 de outubro do ano seguinte à vigência
das metas, possibilitará ao Tribunal de Justiça a organização
administrativa e financeira para seu custeio.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a expectativa é
de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária aprovação dessa
nobre Instituição Legislativa.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares nossos votos de uma legislatura fértil em
realizações proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519

PROJETO DE LEI N.º 004/20

Altera a redação do §2° do art. 7°-D da Lei nº
9.326, de 30 de dezembro de 2010.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia

Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° O §2° do art. 7-D da Lei nº 9.326, de 30 de dezembro

de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:
§ 2° A Gratificação de Produtividade Judiciária - GPJ será paga

até 20 de outubro do ano seguinte à vigência das metas de produtividade,
conforme disponibilidade orçamentária. a critério da Administração do
Tribunal de Justiça do Maranhão, na razão direta e proporcional ao,
alcance dos resultados.

Art. 2° Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

MENSAGEM N.º 22/2019

São Luís, 19 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação e votação dessa
Augusta Assembleia Legislativa o incluso Projeto de Lei, que altera e
acrescenta dispositivos na Lei Complementar nº 14 de 17 de dezembro
de 1991, Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão.

O presente Projeto consiste na transformação da atual Comarca
de Alto Alegre/MA na 2ª Vara da Comarca de São Mateus/MA.
Atualmente, o efetivo de servidores não suporta a carga de trabalho
existente na Comarca de São Mateus, que vem sofrendo perdas em seu
quadro de lotação, conforme verificado através de visitas estratégicas
de avaliação in loco.

Cabe ressaltar que tal providência diminuirá os custos para o
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Estado relativos a criação de uma nova Comarca, sobretudo no que diz
respeito à construção de Fórum, bem como de todo aparelhamento
mobiliário, informática e servidores.

Destaca-se que o presente Projeto é de extrema importância
para a comunidade local, especialmente no cumprimento satisfatório
dos princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração do
processo, razão pela qual esperamos contar com a compreensão e
apoio de todos os parlamentares dessa Corte.

Ressalto, por oportuno, que a aprovação do projeto em apreço
não causará qualquer impacto financeiro no orçamento do Judiciário
Estadual.

Registro, que a proposta apresentada foi devidamente
submetida e aprovada pelo Pleno do Tribunal de Justiça, em sua sessão
do dia 15 de maio de 2019, deliberando, também, sob o envio da
pertinente mensagem à Assembleia Legislativa.

Com estas considerações, Senhor Presidente, a expectativa é
de que a proposta terá a boa acolhida e a necessária aprovação dessa
nobre Instituição Legislativa.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Excelência e aos
seus eminentes pares votos de uma legislatura fértil em realizações
proveitosas à sociedade maranhense.

Atenciosamente,

Desembargador JOSÉ JOAQUIM FIGUEIREDO DOS ANJOS
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 16519

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 001/2020

Transforma a Comarca d e Alto Alegre do
Maranhão, criada pelo art. 5° da Lei
Complementar nº 87/2005, em 2a Vara da Comarca
de São Mateus do Maranhão.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia

Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei
Complementar:

Art. 1° Fica transformada a Comarca de Alto Alegre do
Maranhão em 2a Vara da Comarca de São Mateus.

Art 2° As competências das 1 a e 2a varas da Comarca de São
Mateus obedecerão as regras previstas no art. 14 da Lei Complementar
nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização
judiciárias do Maranhão);

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

Art. 4° Ficam revogadas as disposições em contrário.
Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e a execução da presente Lei Complementar pertencerem
que a cumpram e a façam cumprir tão inteiramente como nela se contém.
O Excelentíssimo Senhor Secretário-Chefe da Casa Civil a faça publicar,
imprimir e correr.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,  DE 2019, 196° DA
INDEPENDÊNCIA E 129° DA REPÚBLICA.

Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 122/2019

São Luís, 19 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,

por padecer de vício de inconstitucionalidade formal e material, o
Projeto de Lei nº 137/2019, que estabelece as diretrizes gerais sobre o
exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus
ilustres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 137/2019, que
estabelece as Diretrizes Gerais sobre o exercício e
a fiscalização das atividades farmacêuticas no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 137/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em apreço, em linhas gerais, tem por
objetivo estabelecer diretrizes quanto às ações e serviços de assistência
farmacêutica executados, isolada ou conjuntamente, em caráter
permanente ou eventual, por pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, no âmbito do Estado do Maranhão.

Dispõe, nesse sentido, sobre as condições de funcionamento
das farmácias, especificidades relacionadas à exigência da presença de
profissionais farmacêuticos nesses estabelecimentos, bem como as
responsabilidades e obrigações pertinentes as atividades desempenhadas
por estes últimos.

Não obstante a relevância da proposta, há de ser negada
sanção ao Projeto de Lei nº 137/2019, pelas razões a seguir delineadas.

A Constituição Federal, no artigo 22, inciso XVI1, delimita
como competência privativa da União legislar sobre as condições
associadas ao exercício das profissões, prescrevendo no art. 5º, inciso
XIII2, que “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”.

Consoante a isto, a Lei Federal nº 13.021, de 8 de agosto de
2014, é que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades
farmacêuticas. Atendo-se o Projeto de Lei em comento a reiterar os
comandos legislativos da norma supracitada, inovando tão somente
nos §§ 1º, 2º e 3º do seu art. 5º ao flexibilizar o horário de trabalho de
farmacêuticos, para Farmácias e Drogarias de pequeno porte, que se
enquadrem nos comandos da Lei nº 123, de 14 de novembro de 2006.

Ocorre que a repartição de competências é característica
essencial do Estado Federal e a definição constitucional de atribuições
dos entes da Federação é pressuposto que lhes permite coexistência
harmoniosa.3 De forma que, no Estado federativo brasileiro, a União e
Municípios exercem as atribuições que, de forma explícita, a
Constituição lhes reserva, cuja competência privativa consta,
respectivamente, no art. 22 e 30 de seu texto, cabendo ao Estado as
demais atribuições não legalmente previstas aos outros entes.

Sobre o assunto prelecionam Vicente Paulo e Marcelo
Alexandrino:

“O Estado federado compõe-se, pois, de diferentes entidades
políticas autônomas que, em um vínculo indissolúvel, formam
uma unidade, diversa das entidades componentes, que é o
Estado soberano. Não há subordinação hierárquica entre
as entidades políticas que compõem o Estado federado.
Todas elas encontram-se no mesmo patamar hierárquico,
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para o exercício autônomo das competências que lhes são
atribuídas pela Constituição Federal4”.

De tal forma que a proposta legislativa em debate, ao versar
direta ou indiretamente sobre questões relativas ao exercício da atividade
profissional desenvolvida por farmacêuticos em Drogarias e Farmácias
no Estado do Maranhão, acaba por disciplinar matéria cuja competência
para deflagrar processo legislativo é privativa da União.

Acerca do assunto, os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 2.769/
2001, do Distrito Federal. Competência Legislativa. Direito
do trabalho. Profissão de motoboy. Regulamentação.
Inadmissibilidade. Regras sobre direito do trabalho,
condições do exercício de profissão e trânsito.
Competências exclusivas da União. Ofensa aos arts. 22,
incs. I e XVI, e 23, inc. XII, da CF. Ação julgada procedente.
Precedentes. É inconstitucional a lei distrital ou estadual
que disponha sobre condições do exercício ou criação de
profissão, sobretudo quando esta diga à segurança de trânsito.
(STF - ADI: 3610 DF, Relator: Min. CEZAR PELUSO,
Data de Julgamento: 01/08/2011, Tribunal Pleno, Data de
Publicação: DJe-182 DIVULG 21-09-2011 PUBLIC 22-
09-2011 EMENT VOL-02592-01 PP-00077, grifos nosso)

Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107, de 27 de
outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421, todos do
Estado de São Paulo. Regulamentação da atividade de
despachante perante os órgãos da Administração Pública
estadual. Competência legislativa privativa da União (art.
22, I e XVI, da CF/88). Ratificação da cautelar. Ação julgada
procedente. 1. A Lei estadual nº 8.107/92, a pretexto de
prescrever regras de caráter administrativo acerca da
atuação dos despachantes junto aos órgãos públicos
estaduais, acabou por regulamentar essa atividade, uma
vez que estabeleceu os próprios requisitos para seu
exercício. Violação da competência legislativa da União,
a quem compete privativamente editar leis sobre direito
do trabalho e sobre condições para o exercício de
profissões. Precedentes. A norma de que trata o art. 5º,
XIII, da Carta Magna, que assegura ser “livre o exercício
de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer”, deve
ter caráter nacional, não se admitindo que haja
diferenças entre os entes federados quanto aos
requisitos ou condições para o exercício de atividade
profissional. 2. O Estado de São Paulo, conforme se verifica
nos arts. 7º e 8º da lei impugnada, impôs limites excessivos
ao exercício da profissão de despachante no âmbito do
Estado, submetendo esses profissionais liberais a regime
jurídico assemelhado ao de função delegada da administração
pública, afrontando materialmente o disposto no art. 5º,
inciso XIII, da Carta Magna. 3. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF. ADI 4387, Relator (a):  Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC
10-10-2014, grifo nosso)

Direito constitucional. Ação direta. Lei estadual que
dispensa músicos da apresentação de carteira da ordem dos
músicos do Brasil. Competência privativa da União.
Inconstitucionalidade formal. 1. A Lei Estadual nº
12.547, de 31 de janeiro de 2007, do Estado de São Paulo,
dispensa músicos que participem de shows e espetáculos

que se realizem naquele estado da apresentação da
Carteira da Ordem dos Músicos do Brasil, além de prever
punições para quem exigir o documento. 2. As Confederações
Nacionais possuem legitimidade ativa para a propositura de
ações diretas de inconstitucionalidade, pois são entidades
de alcance nacional e atuação transregional dotadas de
expresso mandato para representação de interesses de
setores econômicos, comportando diversas classes.
Precedente. 3. A invocação de invasão da competência
legislativa da União envolve, diretamente, a confrontação da
lei atacada com a Constituição, não havendo que se falar
nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes.
4. A competência para legislar sobre condições para o
exercício de profissões é privativa da União (CF, art. 22,
XIV). Ainda que a Lei Federal nº 3.857/1960 tenha sido
declarada materialmente inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão
geral (RE 795467 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, j.
05.06.2014), não se negou a competência federal para tratar
do tema. Não cabe à lei estadual regular as condições
para o exercício da profissão de músico, mesmo que a
pretexto de garantir a livre atuação dos artistas. 5.
Procedência do pedido.
(STF - ADI: 3870  SP - SÃO PAULO 0001093-
65.2007.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO,
Data de Julgamento: 27/09/2019, Tribunal Pleno, grifos
nosso)

Portanto, considerando a competência privativa da União para
legislar sobre o modo de atuação do profissional farmacêutico no que
tange às condições para o exercício dessa profissão (art. 22, inciso
XVI, e art. 25, § 1º da Constituição Federal), imperioso reconhecer o
vício de inconstitucionalidade formal e material do Projeto de Lei
nº 137/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a ela.

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me
levaram a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 137/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 123/2019

São Luís, 19 de dezembro de  2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 136/
2019, que dispõe sobre a regulamentação da cassação da eficácia da
inscrição de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, nas hipóteses
que especifica.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.
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Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres

pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 136/2019, que dispõe
sobre a regulamentação da cassação da eficácia
da inscrição de contribuintes do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação
- ICMS, nas hipóteses que especifica.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 136/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade
estabelecer a possibilidade de cassação da inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS (CAD/ICMS) do estabelecimento que adquire,
transporta, estoca, distribui ou revende derivados de petróleo, gás
natural, e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado carburante
e demais combustíveis líquidos carburantes, em desconformidade com
as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente, bem
como do posto revendedor de combustíveis automotivos que utilize
qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico que acarrete o
fornecimento ao consumidor de volume de combustível diverso do
indicado na bomba medidora, observadas as variações volumétricas
permitidas pelo órgão metrológico competente.

Para tanto, estabelece os órgãos e entidades responsáveis pela
apuração das desconformidades (art. 2º e art. 2º-A), bem como as
consequências da cassação da inscrição tanto para a empresa (art. 3º)
quanto para os sócios (art. 4º).

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção
ao Projeto de Lei nº 136/2019 pelas razões a seguir delineadas.

As hipóteses da cassação da inscrição no Cadastro de
Contribuintes do ICMS (CAD/ICMS) estão disciplinadas no art. 1º
da proposta legislativa em apreço, nos seguintes termos:

Art. 1º  Será cassada a eficácia da inscrição, no cadastro de
contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS:
I - do estabelecimento que adquirir, transportar, estocar,
distribuir ou revender derivados de petróleo, gás natural,
e suas frações recuperáveis, álcool etílico hidratado
carburante e demais combustíveis líquidos carburantes, em
desconformidade com as especificações estabelecidas
pelo órgão regulador competente;
II - do posto revendedor de combustíveis automotivos
que utilizar qualquer dispositivo mecânico ou
eletrônico, acionado por controle remoto ou não, que
acarrete o fornecimento ao consumidor de volume de
combustível diverso do indicado na bomba medidora,
observadas as variações volumétricas permitas pelo órgão
metrológico competente.
[grifo nosso]

A Administração tributária é a atividade do poder público
voltada para a fiscalização e arrecadação. Em linhas gerais, corresponde
ao procedimento por meio do qual se objetiva verificar o cumprimento

das obrigações tributárias, praticando, quando for o caso, os atos
tendentes a deflagrar a cobrança coativa e expedir as certidões
comprobatórias da situação fiscal do sujeito passivo5.

O cadastro de contribuintes é disciplinado pelos arts. 62 e ss.
da Lei Estadual nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, e tem por
finalidade reunir informações relativas ao contribuinte e ao seu respectivo
estabelecimento com vistas a garantir a eficiente atuação do sujeito
ativo da obrigação tributária.

A proposta legislativa em comento, além de disciplinar matérias
inerentes à atuação do Fisco Estadual (a exemplo, do funcionamento
do cadastro de contribuintes do ICMS), não guarda harmonia com a
legislação tributária haja vista a inexistência do instituto de cassação de
eficácia de inscrição. No Direito Tributário, as inscrições de
contribuintes podem ser suspensas, baixadas ou canceladas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Considerando que a eficácia da administração tributária se
manifesta nos procedimentos fiscalizatórios adequados, na cobrança
judicial dos valores inscritos em dívida ativa e nas medidas de controle
e verificação da regularidade fiscal do contribuinte, forçoso reconhecer
que a regulação do cadastro de contribuintes (cuja finalidade é reunir
informações do contribuinte e de seu estabelecimento para a eficiente
atuação do Fisco) insere-se na competência do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à Administração
Tributária (a exemplo do funcionamento do cadastro de contribuintes
do ICMS).

Nesse sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa 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. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
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dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

Desse modo, forçoso reconhecer que o art. 1º do Projeto de
Lei nº 136/2019, ao estabelecer nova situação cadastral para os
contribuintes do ICMS, usurpa a competência do Poder Executivo e
viola o Princípio da Separação de Poderes e o da Reserva da
Administração, razão pela qual oponho veto ao referido dispositivo
haja vista o vício de inconstitucionalidade material.

Ademais, por não prever a oportunidade de defesa em âmbito
administrativo, a proposta legislativa desconsidera os princípios do
devido processo legal, do contraditório e da ampla, insculpidos no art.
5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal, os quais, em razão da
eficácia vertical dos direitos fundamentais, devem ser observados,
quando dos processos administrativos, nas relações entre o Estado e
administrado.

O conteúdo do Princípio do Contraditório é garantir aos
litigantes o direito de ação e o direito de defesa, respeitando-se a
igualdade das partes. Esse princípio visa satisfazer, de um lado, a
necessidade de levar aos interessados o conhecimento da existência do
processo e, de outro, permitir que as partes defendam-se daquilo que
lhes for desfavorável. (BULOS, p. 695, 2014).

De outro giro, o Princípio da Ampla Defesa, corolário do
princípio do contraditório, tem por objetivo fornecer aos acusados em
geral o amparo necessário para que levem ao processo civil, criminal
ou administrativo os argumentos necessários para esclarecer a verdade.
(BULOS, p. 696, 2014).

Nessas circunstâncias, o art. 1º da proposta legislativa em
apreço também se mostra incompatível com ordenamento jurídico,
por não oportunizar, em âmbito administrativo, a defesa por parte do
contribuinte.

Os arts. 2º e 2º-A7 do Projeto de Lei nº 136/2019 estabelecem
os órgãos competentes para a apuração das desconformidades relativas
à aquisição, transporte, estocagem, distribuição ou revenda de derivados
de petróleo, gás natural, e suas frações recuperáveis, álcool etílico
hidratado carburante e demais combustíveis líquidos carburantes.

Assim, dispõe que caberá à Secretaria de Estado da Fazenda -
SEFAZ apurar se a aquisição, transporte, estocagem, distribuição ou
revenda de derivados de petróleo, gás natural, álcool etílico hidratado
carburante e demais combustíveis líquidos carburantes estão em
desconformidade com as normas técnicas aplicáveis, o que deve ser
comprovado por laudo elaborado pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ou por entidade conveniada.

No que concerne à revenda de combustíveis automotivos com
dispositivo mecânico ou eletrônico que informe ao consumidor volume
de combustível diverso do indicado na bomba medidora, prevê que a
apuração da não conformidade será apurada pela SEFAZ e comprovada
por laudo elaborado pelo Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial
do Maranhão - INMEQ ou por perito com fé pública.

Faz-se oportuno ressaltar que, na forma da Lei Federal nº 9.847,
de 26 de outubro de 1999 (art. 1), a fiscalização das atividades relativas
às indústrias do petróleo e dos biocombustíveis e ao abastecimento
nacional de combustíveis será realizada pela Agência Nacional do
Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) ou por órgãos ou
entidades do Poder Executivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, mediante convênio.

Desse modo, ao estabelecer que caberá à SEFAZ e ao INMEQ
a apuração das não conformidades elencadas no art. 1º, o Projeto de Lei
nº 136/2019 acabou por imputar-lhes novas atribuições.

O art. 43, incisos III e IV, da Constituição Estadual prevê
como de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que

disponham sobre atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes, nos seguintes termos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
[grifo nosso]

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa e sobre as
atribuições de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo, os
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da
Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do
Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6. É firme a
jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a
iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições
de secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o
processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015, grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e
extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da
administração pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada
procedente.
(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Distrito
Federal n. 899/1995. 3. Ofensa à competência privativa
do Chefe do Executivo para propor lei que disponha
sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias
e de órgãos da administração pública. Vício de iniciativa.
Inconstitucionalidade formal. 4. Previsão de alteração dos
limites territoriais entre o Distrito Federal e o Estado de
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Goiás. Inconstitucionalidade material. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF. ADI 1509, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC
18-11-2014, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo
Legislativo, de nova competência à Secretaria de Estado da Fazenda e
ao Instituto de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão, forçoso
reconhecer a necessidade de veto aos art. 2º e 2º-A do Projeto de Lei
nº 136/2019 haja vista o vício de inconstitucionalidade formal.

Por fim, os arts. 3º e 4º da proposta legislativa dispõem que:
1) a não inscrição no CAD/ICMS impedirá os contribuintes da
realização das operações relativas à circulação de mercadorias e
de prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal
e de comunicação; e 2) a cassação da eficácia da inscrição do cadastro
de contribuintes do ICMS impedirá os sócios, pelo prazo de 5 anos,
de exercerem o mesmo ramo de atividade comercial.

As sanções propostas ultrapassam os limites da competência
dos Estados-Membros vez que, na realidade, consistem em restrições
ao exercício de atividade comercial.

Na forma do art. 22, inciso I, da Constituição Federal, é
competência privativa da União a edição de normas relativas ao direito
comercial (ramo da ciência jurídica que disciplina, dentre outras
matérias, as condições para o exercício de atividade empresarial).

Para além disso, forçoso reconhecer que a penalidade imposta
mostra-se incompatível com Princípio da Proporcionalidade.

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no
ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal), e,
em conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade,
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente
das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida,
direito justo e valores afins (BULOS, 2014).

Assim, à luz do princípio da proporcionalidade, qualquer
medida restritiva de direito só se legitima acaso reste verificado, no
caso concreto, que ela é indispensável para que se atinja o interesse
público, não podendo ser substituída por outra menos gravosa.

Eventual sanção dos arts. 4º e 4º-A do Projeto de Lei nº 136/
2019, além de usurpar a competência legislativa privativa da União,
violaria o Princípio da Proporcionalidade. Desse modo, tendo em vista
os vícios de inconstitucionalidade (formal e material), oponho veto
aos arts. 4º e 4º-A da proposta legislativa em apreço.

Pelos fundamentos delineados supra, o Projeto de Lei nº 136/
2019 resta comprometido em sua integralidade.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
levaram a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 136/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 124/2019

São Luís, 19 de dezembro de 2019.
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 494/

2019, que altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.528, de 7 de
dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção
à Biodiversidade no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 494/2019, que altera
e acrescenta dispositivos à Lei nº 8.528, de 7 de
dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política
Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 494/2019.

RAZÕES DO VETO

O Projeto de Lei em comento tem como objetivo alterar a Lei
nº 8.528, de 7 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal
e de Proteção à Biodiversidade no Estado do Maranhão, para: 1)
disciplinar a reposição florestal de responsabilidade das pessoas
físicas e jurídicas que industrializem, comercializem, utilizem ou
consumam produto ou subproduto da flora, em volume anual igual ou
superior a 8.000 m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira, 12.000 st
(doze mil estéreos) de lenha ou 4.000 mdc (quatro mil metros de
carbono); e 2) para estabelecer os critérios para obtenção das
licenças de instalação e de operação ou renovação dos
empreendimentos industriais que consumam grandes
quantidades de carvão vegetal ou lenha (a exemplo das siderúrgicas
e metalúrgicas) .

Não obstante a nobre intenção do legislador, há de ser negada
sanção à proposta legislativa em apreço, pelas razões a seguir delineadas.

O art. 1º do Projeto de Lei nº 494/2019 assim dispõe:

Art. 1º O art. 41, da Lei Estadual nº 8.528, de 07 de dezembro
de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 41. A pessoa física ou jurídica que industrialize,
comercialize, beneficie, utilize ou seja consumidora de
produto ou subproduto da flora em volume anual igual ou
superior a 8.000 m³ (oito mil metros cúbicos) de madeira,
12.000 st (doze mil estéreos) de lenha ou 4.000 mdc (quatro
mil metros de carvão), aí incluídos seus resíduos ou
subprodutos, fica obrigada à programação de plantio e/ou
consumo de demais florestas de produção, considerando o
consumo anual, a partir do ano de 2.007, de forma
crescente de 10% (dez por cento) ao ano, de forma que,
até o ano de 2.015, seja alcançados 80% (oitenta por cento)
de sua auto-sustentabilidade, sendo-lhe facultado o consumo
de até 20% (vinte por cento) de aproveitamento de produtos
e subprodutos de formação nativa autorizado pelo Órgão
Florestal do Estado para uso alternativo do solo.
§ 1º A pessoa física ou jurídica que seja consumidora de
floresta nativa na forma do “caput” deste artigo,
promoverá plantio que produza volume equivalente ao
produto consumido, podendo optar pelos seguintes
mecanismos:
I - recolhimento à conta específica;
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II - formação de florestas próprias ou fomentadas, no próprio
ano agrícola ou no ano agrícola subsequente;
III - participação em associações de reflorestadores ou outros
sistemas, de acordo com as normas fixadas pelo poder
público.
§ 2º Os produtos e subprodutos florestais de origem nativa
oriundos de outros Estados da Federação e apresentados no
Plano Anual de Suprimento - PAS - deverão estar acobertados
pelos documentos de controle de origem.
§ 3º O percentual de uso de produto e subproduto florestal
proveniente de uso alternativo do solo terá como base de
cálculo apenas a parte do suprimento referente às florestas
implantadas ou manejadas no território do Maranhão.
§ 4º O disposto no inciso I do §1º não se aplica à pessoa
física ou jurídica que utilize lenha para consumo
doméstico, madeira serrada ou aparelhada, produto
acabado para uso final ou outros, e que tenha cumprido
as obrigações estabelecidas nesta Lei.
§ 5º O consumo excedente constatado pelo Órgão Ambiental
do Estado, acima de 20% (vinte por cento) do aproveitamento
de produtos ou subprodutos de formação nativa para o uso
alternativo do solo, autorizado na origem, será cobrado em
dobro para a pessoa física ou jurídica a que se refere o “caput”
deste artigo, na forma de reposição florestal.
[grifo nosso]

Como se vê, a proposta legislativa em comento propõe o retorno
integral da redação original do art. 41 da Lei nº 8.528, de 07 de dezembro
de 2006, editada antes do advento da Lei Federal nº 12.651, de 25 de
maio de 2012.

Nos termos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012
(art. 31), a exploração de florestas nativas e de suas formações
sucessoras depende de aprovação do Plano de Manejo Florestal
Sustentável - PMFS, pelo órgão ambiental competente integrante do
SISNAMA (Sistema Nacional do Meio Ambiente).

De acordo com o art. 33, §§1º e 4º, do referido diploma
normativo, as pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-
prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa ou que
detenham autorização para supressão de vegetação nativa, são
obrigadas à reposição florestal, a qual se dará por meio do plantio
de espécies preferencialmente nativas.

O Projeto de Lei nº 494/2019, ao propor o retorno da redação
originária do art. 41 da Lei Estadual nº 8.528/2006, desconsiderou o
atual sistema normativo ambiental que tem como parâmetros,
especialmente, a Constituição Federal e as normas gerais constantes
da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.

Além de estabelecer a possibilidade de reposição florestal
por meio de mecanismo não previsto na Lei Federal nº 12.651/
2012 (recolhimento à conta específica), a proposta legislativa
estabelece metas de plantio para o ano de 2015, exercício pretérito.

A previsão de modalidade de reposição florestal incompatível
com o disposto em norma editada, pela União, no exercício da
competência legislativa concorrente, pode caracterizar usurpação à
competência constitucional daquele ente federado para editar normas
gerais em matéria ambiental, razão pela qual oponho veto art. 1º do
Projeto de Lei nº 494/2019 haja vista o vício de
inconstitucionalidade formal.

Registre-se, ainda, que a imposição de metas de plantio para
cumprimento em lapso temporal já decorrido (2007-2015),
compromete a aplicabilidade da norma e reforça a necessidade de
veto ao art. 1º da proposta legislativa em apreço, por ser contrária ao
interesse público a sanção de dispositivo que já nascerá desprovido de
eficácia.

Por outro lado, o art. 2º do Projeto de Lei nº 494/2019 objetiva
acrescentar ao texto da Lei nº 8.528/2006, o art. 41-A, o qual teria a
seguinte redação:

Art. 41-A O Plano de Suprimento Sustentável - PSS de
empreendimentos empresas siderúrgicas, metalúrgicas
ou outras que consumam grandes quantidades de carvão
vegetal ou lenha será parte integrante do processo de
licenciamento ambiental do empreendimento e estabelecerá
a utilização de matéria prima oriunda de florestas plantadas
ou de PMFS, com comprovação da programação de plantio
de florestas próprias ou de terceiros necessário para o seu
abastecimento de forma que alcancem, no mínimo, os
seguintes percentuais de auto sustentação:
I - Para fins de obtenção de licença de instalação da
atividade industrial, deverá ser comprovada a
programação de plantio de florestas próprias ou de
terceiros de, no mínimo, 70% (setenta por cento) do
necessário para o seu abastecimento;
II - Para fins de obtenção da licença de operação ou
renovação da atividade industrial, o empreendedor
deverá comprovar, através do PSS, uma programação
de plantio de, no mínimo, 80% (oitenta por cento) do
necessário para o seu abastecimento.
Parágrafo único - As empresas referidas no caput deste artigo,
com PSS aprovado pelo órgão estadual de meio ambiente
poderão adquirir matéria-prima florestal de origem nativa
devidamente licenciada, disponível no mercado, em até 20%
(vinte por cento) do total necessário ao seu integral
suprimento.
[grifo nosso]

O dispositivo acima transcrito dispõe sobre o Plano de
Suprimento Sustentável para os empreendimentos que consumam
grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha e estabelece os
respectivos requisitos para obtenção de licenças de instalação e
de operação/renovação da atividade industrial.

A despeito da intenção do legislador, a alteração proposta não
se coaduna com as disposições da Constituição da República.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, em especial das atinentes ao meio ambiente,
versando sobre critérios para concessão de licenças a ser expedidas por
órgão ambiental vinculado ao Poder Executivo.

Nesse sentido, os seguintes julgados do Supremo Tribunal
Federal:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. FEDERALISMO
E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. LEI 3.213/2013 DO
ESTADO DE RONDÔNIA. MINERAÇÃO E
GARIMPAGEM. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
PRIVATIVA DA UNIÃO (ART. 22, XII, DA CF).
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA
CONCORRENTE. PRIMAZIA DA UNIÃO PARA FIXAR
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NORMAS GERAIS (ART. 24, VI, VII E VII, § 1º, 30, I E II,
E 225, § 1º, IV, DA CF). EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA AMBIENTAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES
(ART. 2º DA CF). RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO
(ART. 2º, 61, § 1º, II, “E”, 84, II E VI, “A”, DA CF).
COBRANÇA DE TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER
DE POLÍCIA (ART. 145, II, DA CF), POR MEIO DE LEI
DE INICIATIVA DO LEGISLATIVO. POSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE INICIATIVA RESERVADA EM
MATÉRIA TRIBUTÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. Compete privativamente à União legislar sobre jazidas,
minas, outros recursos minerais e metalurgia (CF/1988, art.
22, XII), em razão do que incorre em inconstitucionalidade a
norma estadual que, a pretexto de regulamentar o
licenciamento ambiental, impede o exercício de atividade
garimpeira por pessoas físicas. 2. A diretriz fixada pelo
constituinte, de favorecimento da organização da atividade
garimpeira em cooperativas (art. 174, § 3º, da CF), não
permite o extremo de limitar a prática de garimpagem apenas
aos associados a essas entidades, sob pena de violação à
garantia constitucional da liberdade de iniciativa e de livre
associação (art. 1º, IV, art. 5º, XX, e art. 170, parágrafo
único, da CF). 3. A competência legislativa concorrente
cria o denominado “condomínio legislativo” entre a
União e os Estados-Membros, cabendo à primeira a
edição de normas gerais sobre as matérias elencadas
no art. 24 da Constituição Federal; e aos segundos o
exercício da competência complementar — quando já
existente norma geral a disciplinar determinada
matéria (CF, art. 24, § 2º) — e da competência legislativa
plena (supletiva) — quando inexistente norma federal a
estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º).
4. O licenciamento para exploração de atividade
potencialmente danosa, como é o caso da lavra de
recursos minerais, insere-se no Poder de Polícia
Ambiental, cujo exercício é atividade administrativa de
competência do Poder Executivo e, portanto, submetida
à reserva de administração (art. 61, § 1º, II, e, c/c art. 84,
II e VI, “a”, da CF). 5. A definição do valor cobrado a título
de taxa pelo exercício do poder de polícia (art. 145, II, da
CF) pode ser estabelecida em sede legislativa, por iniciativa
concorrente dos Poderes Executivo e Legislativo, pois não
há falar em iniciativa reservada em matéria tributária (ARE
743480, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado sob o rito da repercussão geral, DJe de 19/11/2013).
6. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada
parcialmente procedente.
(STF. ADI 5077, Relator(a):  Min. ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2018,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 22-11-2018
PUBLIC 23-11-2018, grifo nosso)

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa 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. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

Estando o exercício do Poder de Polícia Ambiental inserido nas
competências do Poder Executivo e, portanto, submetido à Reserva de
Administração, forçoso reconhecer que o art. 2º do Projeto de Lei nº
494/2019, ao estabelecer os parâmetros para a concessão de
licenciamento ambiental aos empreendimentos que consumam grandes
quantidades de carvão vegetal ou lenha, usurpa a competência do Poder
Executivo e viola o Princípio da Separação de Poderes.

Desse modo, por padecer de vício de inconstitucionalidade
material, oponho veto ao art. 2º do Projeto de Lei nº 494/1019.

Nessas circunstâncias, tendo em vista as regras definidoras da
competência legislativa dos entes federados, o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º da Constituição Estadual e art. 2º da Constituição
da República16), o Princípio da Reserva da Administração e considerando
que o legislador infraconstitucional não pode interferir na construção
do constituinte, de modo a criar ou ampliar os campos de intersecção
entre os Poderes estatais, oponho veto total ao Projeto de Lei nº
494/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº 494/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM N° 125 /2019

São Luís, 20 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n° 031/
2019, que institui alterações da Lei n” 10.169, de 5 de dezembro de
2014, com nova redação dada pela Lei n° 10.412, de 5 de janeiro de
2016, que dispõe sobre a proteção a todos os animais no âmbito
estadual, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
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Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei n° 031/2019, que
institui alterações da Lei nº 10.169, de 5 de
dezembro de 2014, com nova redação dada pela
Lei nº 10.412, de 5 de janeiro de 2016, que dispõe
sobre a proteção a todos os animais no âmbito
estadual, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de
Lei n? 031/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade
alterar as disposições da Lei n° 10.169, de 5 de dezembro de 2014, que
dispõe sobre a proteção a todos os animais, no âmbito Estadual, para
estabelecer novos valores para as penalidades de multa e a respectiva
destinação dos recursos arrecadados.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção
à .proposta legislativa, pelas razões a seguir delineadas.

O art. 1º do Projeto de Lei n” 031/2019 estabelece novos valores
da multa aplicável quando do cometimento de infração às disposições
da Lei Estadual n? 10 .169, de 5 de dezembro de 2014, nos seguintes
termos:

Art. 10 Os incisos e parágrafos do art. 36 da Lei n? 10.169/
14, com nova redação dada pela Lei nº 10.412/16, passam a
vigorar com a seguinte redação:
“Art. 36. ( ... )
I - infrações leves, de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos
reais) à R$ 2.000,00 (dois mi I reais);
II - infrações graves, de R$ 2.001,00 (dois mil e um reais) à
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais);
III - infrações gravíssimas, de R$ 2.501,00 (dois mil,
quinhentos e um reais) à R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais).
§ 1 ° Haverá acréscimo por exemplar excedente, no valor de:
I- R$ 2.000,00 (dois mil reais) por unidade;
II - R$ 2.500, 00 (dois mil e quinhentos reais) por unidade
de espécie constante em Lista Oficial da Fauna Brasileira
Ameaçada de Extinção.
§ 2° Os valores monetários serão estabelecidos em
regulamento, atualizados anualmente pela variação do Índice
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas - IBGE,
acumulada no exercício anterior, sendo que, no caso de
extinção deste índice, será adotado outro índice criado pela
legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da
moeda.”
[grifo nosso]

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é

exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

O Poder de Polícia corresponde à atividade administrativa, a
cargo dos órgãos e entidades da Administração Pública, que se destina
a condicionar e restringir o exercício das liberdades individuais e o uso,
gozo e disposição da propriedade com vistas a ajustá-los aos interesses
coletivos e ao bem-estar social da comunidade (CUNHA JÚNIOR’,
2019).

O exercício desse poder-dever tem por finalidade prevenir ou
obstar ações contrárias ou nocivas ao interesse público e, para a garantia
da eficácia da ordem emanada pela autoridade administrativa
competente, dispõe de um sistema de sanções aplicável em caso de
descumprimento por parte do administrado.

O poder de polícia em matéria ambiental tem por finalidade
evitar ou obstar ações prejudiciais ao meio ambiente, protegendo os
bens ambientais, a exemplo da fauna e da flora, para as presentes e para
as futuras gerações.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, em especial as atinentes ‘ao meio ambiente,
dispondo sobre os valores das multas cobradas em virtude do exercício
do poder de polícia ambiental.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRlO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURlSPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRlBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRlDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa do
Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa 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. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos
limites que definem o exercício de suas prerrogativas
institucíonais.
(STF. RE 427574 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC
13-02-2012 RT v. 101, n. 922,2012, p. 736-741, grifo nosso)

Estando o exercício do Poder de Polícia Ambiental inserido nas
competências do Poder Executivo e, portanto, submetido à Reserva de
Administração, forçoso reconhecer que o art. 1º do Projeto de Lei n°
031/2019, ao estabelecer novos valores de multas aplicáveis em razão
do descumprimento das disposições da Lei Estadual n° 10.169/2014,
usurpa a competência do Poder Executivo e viola o Princípio da
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Separação de Poderes.

Desse modo, por padecer de vício de inconstitucionalidade
material, oponho veto ao art. 1° do Projeto de Lei n° 031/1019.

Por outro lado, o art. 2°da proposta legislativa em apreço
estabelece o destino das multas aplicadas, pelo Estado e pelos
munícipios, em razão do descumprimento do disposto na Lei Estadual
n° 10.412/16, nos seguintes moldes;

Art. 2° A Lei n° 10.169/14, com nova redação dada pela Lei
n° 10.412/16, passa a vigorar acrescida do seguinte artigo:
“Art. 40-A. A destinação dos valores arrecadados com a
aplicação de multa, a que se refere esta Lei será:
I - para o Fundo Especial do Meio Ambiente, sempre que as
multas forem aplicadas pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Recursos Naturais;
II - para o Fundo Socioambiental, sempre que as multas
forem aplicadas pela Secretaria Municipal do Meio
Ambiente.”
[grifo nosso]

De acordo com o art. 73 da Lei federal n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, que versa sobre as sanções penais e administrativas
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, os valores
arrecadados com o pagamento de multas por infração ambiental serão
revertidos, aos fundos estaduais ou municipais de meio ambiente, ou
correlatos, conforme dispuser o órgão arrecadador.

O Projeto de Lei n° 131/2019 propõe que as multas aplicadas
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais
sejam recolhidas ao Fundo Especial do Meio Ambiente.

Considerando que o fundo consiste na reserva de bens ou
patrimônio líquido, constituído de dinheiro, bens ou ações, afetado
pelo Estado, a determinado fim, a sua respectiva gestão guarda relação
com a autonomia administrativa e financeira do Poder Executivo, o que
reclama, por conseguinte, a prerrogativa do mesmo de iniciar o processo
legislativo sobre matérias referentes à sua própria organização.

Na forma do inciso III do art. 43 da Constituição Estadual, é de
iniciativa privativa do Governador do Estado a edição de leis que
disponham sobre a organização administrativa e matéria orçamentárias.

Por essa razão, ainda que compatível com a natureza do fundo,
lei de iniciativa do Poder Legislativo não poderá versar sobre as fontes
de recursos de fundo público a ser administrado pelo Executivo Estadual,
como propõe o art. 2° do Projeto de Lei n° 031/2019.

De outro giro, ao prever que as multas aplicadas pelas Secretarias
Municipais do Meio Ambiente sejam recolhidas ao Fundo
Socioambiental, o Projeto de Lei n° 031/2019 mitiga a autonomia dos
entes municipais, em especial no que tange à capacidade de
autoadministração, insculpida no art. 18, caput, da Constituição da
República. .

Não cabe ao legislador estadual estabelecer em qual reserva
serão recolhidas as receitas arrecadadas pelos entes municipais.

Nessas circunstâncias, considerando o vício de iniciativa e a
interferência na gestão de receitas vinculadas ao Poder Executivo
Estadual e ao Poder Executivo Municipal, forçoso reconhecer a
necessidade de veto ao art. 2°do Projeto de Lei n° 031/2019.

Desse modo, considerando que, por força do Princípio da
Separação dos Poderes (art. 6°, Constituição Estadual e art. 2°,
Constituição da República), o legislador infraconstitucional não pode
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os
campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto integral
ao Projeto de Lei n° 031/2019 por padecer de vícios de
inconstitucionalidade, conforme delineado supra.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos

a essa.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me

fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei n° 031/2019.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO

MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 126/2019

São Luís, 31 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 016/
2019, que dispõe sobre normas e diretrizes para a verificação da
segurança de barragens de qualquer natureza e de depósitos de resíduos
tóxicos industriais, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 016/2019, que
dispõe sobre normas e diretrizes para a verificação
da segurança de barragens de qualquer natureza
e de depósitos de resíduos tóxicos industriais e dá
outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 016/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em apreço objetiva, em linhas gerais,
estabelecer as normas e diretrizes para a verificação da segurança de
barragens de qualquer natureza e de depósitos de resíduos tóxicos
industriais localizados no Estado do Maranhão.

Nos termos do art. 2º do Projeto de Lei nº 016/2019, considera-
se barragem qualquer estrutura, de propriedade de pessoas físicas ou
jurídicas, localizada em curso permanente ou temporário de água, criada
para fins de contenção de substâncias líquidas ou misturas de líquidos
e sólidos.

Em que pese a relevância da propositura, há de ser negada
sanção à parcela de seus dispositivos, pelas razões a seguir delineadas.

O art. 3º assim dispõe:

Art. 3º  A realização de obras e a implantação de estruturas
de barragens e de depósitos de resíduos tóxicos industriais
no Estado do Maranhão ficam condicionadas, sem prejuízo
do licenciamento ambiental previsto em lei específica, à
realização de projeto que contenha, no mínimo:
I - estudo hidrológico e meteorológico com período de
recorrência mínima de vinte anos e abrangência espacial
relacionada com a bacia hidrográfica a montante do ponto de
barramento;
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II - estudo geológico e geotécnico da área em que será
implantada a obra;
III - previsão de vertedor de fuga ou outro sistema de
extravasamento capaz de escoar a vazão máxima de cheia
sem comprometer a estabilidade da barragem ou do aterro;
IV - verificação da estabilidade da barragem ou de aterro
quando submetidos às condições provocadas pelas cheias
máximas, conforme os estudos hidrológicos;
V - previsão de impermeabilização do fundo do lago de
barragem destinada ao armazenamento de efluentes tóxicos
e de base de depósito de resíduos tóxicos industriais.
§ 1º  Ficam obrigados os proprietários ou responsáveis
legais de barragens e de depósitos de resíduos tóxicos
industriais a instalar e gerenciar o funcionamento de
um sistema de alerta para desastres e catástrofes
eventualmente ocasionados pela atividade por eles
exercida, o qual deverá eficazmente ser capaz de atingir
todos os municípios no raio de 30 (trinta) quilômetros
ao entorno da barragem ou depósito de resíduos tóxicos
industriais.
§ 2º  O disposto no § 1º se aplicará somente às barragens
para disposição de rejeitos minerais e depósitos de
resíduos industriais tóxicos cujo reservatório tenha um
volume total igual ou superior a 5.000.000 (cinco
milhões) de metros cúbicos e às barragens para
acumulação de água cujo reservatório tenha um volume
total superior a 5.000.000 (cinco milhões) de metros
cúbicos.
[grifo nosso]

O referido dispositivo estabelece que, sem prejuízo do
cumprimento das exigências para licenciamento ambiental do
empreendimento, a realização de obras e a implantação de estruturas
de barragens dependerão da execução de projeto composto por estudo
hidrológico e meteorológico, estudo geológico e geotécnico, verificação
de estabilidade e previsão de impermeabilização.

Nos §§1º e 2º do art. 3º, consta a determinação de que as barragens
para disposição de rejeitos minerais ou para acumulação de água, bem
como os depósitos de resíduos industriais tóxicos cujos reservatórios
tenham volume total igual ou superior a 5.000.000 m³ (cinco
milhões de metros cúbicos) devem contar com um sistema de alerta
para desastres e catástrofes capaz de atingir eficazmente a área
compreendida no raio de 30 (trinta) quilômetros ao entorno da
barragem ou do depósito.

Ocorre, entretanto, que as diretrizes para instalação de sistema
de alerta para desastres e catástrofes relacionados ao funcionamento
de barragens e de depósitos de resíduos devem ser estabelecidas de
acordo com as peculiaridades do empreendimento (volume da
água ou do resíduo, espécie de rejeitos etc.), o que demanda análise
técnica e específica (isto é, caso a caso) de órgãos ambientais e
demais entidades envolvidas na fiscalização de barragens.

Nessas circunstâncias, mostra-se desproporcional a previsão
de que todo depósito de resíduos industriais tóxicos e toda barragem
destinada à disposição de rejeitos minerais (ou à acumulação de água)
cujos reservatórios tenham volume total igual ou superior a 5.000.000
m³ (cinco milhões de metros cúbicos) devam conter sistema de alerta
com atuação num raio de 30 (trinta) quilômetros.

O Princípio da Proporcionalidade é norma implícita no
ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção substantiva do
devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição Federal), e,
em conjunto com o princípio da proibição de excesso ou da razoabilidade,
consubstancia uma pauta de natureza axiológica que emana diretamente
das ideias de justiça, bom senso, prudência, moderação, justa medida,
direito justo e valores afins.

A depender do volume, da periculosidade dos resíduos/
rejeitos, do dano potencial associado aos aspectos econômicos,

sociais, ambientais ou à perda de vidas humanas, a referida
extensão (trinta quilômetros) pode se mostrar insuficiente ou
excessiva.

Desse modo, por desconsiderar as circunstâncias acima
delineadas, oponho veto aos §§ 1º e 2º do art. 3º do Projeto de Lei nº
016/2019, por padecer de vício de inconstitucionalidade material.

O art. 4º assim dispõe:

Art. 4º  O projeto a que se refere o art. 2º desta Lei deverá
ser elaborado por profissionais de nível superior, registrados
no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA/MA, e acompanhado das respectivas
anotações de responsabilidade técnica.
[grifo nosso]

O referido dispositivo possui vício redacional vez que o
legislador ao tratar do projeto a ser elaborado pelos proprietários ou
responsáveis legais das barragens faz referência ao art. 2º do Projeto
de Lei nº 016/2019, o qual traz apenas a definição legal de barragem.

Em razão da inadequada técnica legislativa, o dispositivo
mencionado supra tem sua aplicação comprometida, gerando
insegurança jurídica, razão pela qual oponho veto ao art. 4º do Projeto
de Lei nº 016/2019.

Por seu turno, o art. 5º da proposta legislativa em apreço exige
do proprietário e do responsável pelo depósito de resíduos, a
apresentação dos seguintes documentos para fins de fiscalização:

Art. 5º O proprietário de depósito de resíduos tóxicos
industriais, ou o responsável legal é obrigado a manter
disponíveis para a fiscalização dos órgãos gestores de
recursos hídricos e de meio ambiente.
I - o registro diário dos níveis de águas subterrâneas
localizadas sob o aterro;
II - o registro trimestral dos parâmetros de qualidade
das águas subterrâneas localizadas sob o aterro;
III - o registro semestral do volume e das características
químicas e físicas dos rejeitos acumulados;
IV - o registro anual que demonstre a ausência de
contaminação do solo e registro trimestral que demonstre
a ausência de contaminação do lençol de água no entorno e
sob a área ocupada pelos rejeitos.
[grifo nosso]

A despeito da intenção do legislador, a alteração proposta não
se coaduna com as disposições da Constituição da República.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Nos termos da Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de
2010 (art. 5º), que estabelece a Política Nacional de Segurança
de Barragens (PNSB), a fiscalização da segurança de barragens
caberá, sem prejuízo das ações f iscalizatórias dos órgãos
ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente
(Sisnama), aos órgãos/entidades responsáveis pelo licenciamento
ambiental ou pela outorga do direito de uso do bem ambiental
explorado.

Desse modo, cabe aos órgãos fiscalizadores - que estão
vinculados ao Poder Executivo em seus vários níveis de governo -
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estabelecer os documentos e demais critérios que devem
apresentados ou observados pelos empreendedores.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, estabelecer exigências para garantia de
segurança nas barragens e disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, em especial das atinentes ao meio ambiente.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa 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. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

Desta feita, considerando que as exigências para aferir a
segurança nas barragens e nos depósitos de resíduos tóxicos industriais
devem ser estabelecidas de acordo com as peculiaridades do
empreendimento (volume, espécie de rejeitos etc.) mediante
critérios técnicos dos órgãos ambientais e das demais entidades
envolvidas na fiscalização, oponho veto ao  art. 5º, caput e incisos,
do Projeto nº 016/2019,  por padecer de vício de
inconstitucionalidade material.

O art. 6º da proposta legislativa assim prevê:

Art. 6º.  Os proprietários ou responsáveis legais de barragens
e de depósitos de resíduos tóxicos industriais já implantados
na data de publicação desta lei terão o prazo de 2 (dois)
anos, contados da data de sua publicação, para apresentar
aos órgãos gestores, de recursos hídricos e de meio ambiente,
o respectivo estudo técnico realizado por Comissão composta
por técnicos dos órgãos gestores de recursos hídricos, meio
ambiente, SEMA, Defesa Civil, CREA/MA, que comprove
a segurança das obras realizadas, em conformidade com os
requisitos dispostos no art. 2º.
[grifo nosso]

Além da errônea remissão ao art. 2º da proposta legislativa, o
referido dispositivo estabelece atribuição à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente e Recursos Naturais - SEMA, usurpando, portanto, a
competência do Chefe do Poder Executivo, insculpida no artigo 43,
incisos III e IV, da Constituição Estadual.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa e sobre as
atribuições de órgãos e entidades vinculados ao Poder Executivo, os
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da
Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do
Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6. É firme a
jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a
iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições
de secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o
processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015, grifo nosso).

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e
extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da
administração pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada
procedente.
(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, de atribuição à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais - SEMA, forçoso reconhecer a necessidade de veto
ao art. 6º do Projeto de Lei nº 016/2019 haja vista o vício de
inconstitucionalidade formal.

Por fim, também há de ser negada sanção ao art. 7º, abaixo
transcrito:

Art. 7º  O Poder Executivo regulamentará a presente Lei,
e definirá as sanções decorrentes de descumprimento das
determinações nela dispostas.
[grifo nosso]

O dispositivo transcrito estabelece que o Poder Executivo
definirá as sanções aplicáveis em caso de descumprimento da norma.
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Ocorre que, em razão do Princípio da Legalidade, insculpido

no art. 5º, inciso II, e no art. 37, caput da Constituição da República20,
os parâmetros para aplicação de sanções devem estar previstos em lei
em sentido estrito.

O princípio da reserva de lei atua como expressiva limitação
constitucional ao poder do Estado, cuja competência regulamentar não
se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita restringir
direitos, criar obrigações ou aplicar sanções sem que haja prévia
estipulação legal das condições básicas para tais ações.

Ao estipular que o Poder Executivo poderá aplicar sanções, a
proposta legislativa sugere que a Administração Pública, mediante
norma infralegal, discipline matéria constitucionalmente reservada à
lei em sentido formal.

Somente o legislador ordinário poderá estabelecer as condutas
genéricas (ou tipo genérico) consideradas ilegais, bem como o rol e
limites das sanções administrativas.

No caso em apreço em apreço, embora a proposta legislativa
estabeleça a possibilidade de aplicação de sanções, a norma não
especifica as espécies de penalidade das quais a Administração
Pública poderá se utilizar nem mesmo os parâmetros/limites
para sua aplicação - e isso apenas a lei em sentido estrito poderá
fazer.

Acerca da necessidade de observância do princípio da legalidade
estrita no que tange aos atos administrativos de natureza punitiva,
válido colacionar o seguinte julgado do Supremo do Tribunal Federal:

EMENTA: AÇAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 5º, 8º, 9º, 10,
13, § lº, E 14 DA PORTARIA Nº 113, DE 25.09.97, DO
IBAMA. Normas por meio das quais a autarquia, sem
lei que o autorizasse, instituiu taxa para registro de pessoas
físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais, e estabeleceu sanções para a hipótese de
inobservância de requisitos impostos aos contribuintes, com
ofensa ao princípio da legalidade estrita que disciplina,
não apenas o direito de exigir tributo, mas também o direito
de punir. Plausibilidade dos fundamentos do pedido, aliada
à conveniência de pronta suspensão da eficácia dos
dispositivos impugnados. Cautelar deferida.
(STF. ADI 1823 MC, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, julgado em 30/04/1998, DJ 16-10-1998
PP-00006 EMENT VOL-01927-01 PP-00053 RTJ VOL-
00179-03 PP-01004, grifo nosso)

Considerando que, apesar de prever a possibilidade de aplicação
das sanções administrativas, a proposta legislativa não especificou
as espécies de penalidades nem os parâmetros/limites para sua
aplicação, transferindo tal atribuição para a norma regulamentar, forçoso
reconhecer a necessidade de veto ao art. 7º do Projeto de Lei nº 016/
2019 por infringência ao princípio da legalidade estrita.

Nessas circunstâncias, pelas razões acima delineadas, em
especial o princípio da proporcionalidade, o princípio da reserva da
administração, o disposto no art. 43, incisos III e IV, da Constituição
Estadual, e o princípio da legalidade estrita, oponho veto aos §§1º e 2º
do art. 3º, ao art. 4º, ao art. 5º, caput e incisos, e aos arts. 6º e 7º do
Projeto de Lei nº 016/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 016/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO  DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 127/2019

São Luís, 31 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei
nº 412/2019, que institui a Semana Estadual de Prevenção às
Queimaduras, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 412/2019, que
institui a Semana Estadual de Prevenção às
Queimaduras, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 412/2019.

RAZÕES DO VETO

O texto legislativo em comento propõe a criação no Estado do
Maranhão da Semana Estadual de Prevenção às Queimaduras, a ser
realizada na primeira semana do mês de junho, que objetiva,
primordialmente, a conscientização acerca dos aspectos preventivos e
a divulgação dos primeiros socorros, bem como a promoção de eventos
que enfatizem o trabalho desenvolvido com pessoas com queimaduras,
no intuito de educar profissionais de diversas áreas de atuação,
capacitando-os para o tratamento e a prevenção.

Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção
ao art. 4º do Projeto de Lei nº 412/2019, que assim dispõe:

Art. 4º A Secretaria de Estado da Saúde veiculará campanhas
publicitárias com informações sobre as principais medidas
de prevenção a acidentes dos quais resultem queimaduras,
assim como de orientação quanto aos cuidados e ações de
primeiros socorros a serem prestados às vítimas de
queimaduras.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
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Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
de políticas públicas, versando sobre organização administrativa e
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes.

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e IV, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador
do Estado. Veja-se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
[grifo nosso]

Haja vista que o art. 4º da proposta legislativa em comento
acrescenta novas atribuições à Secretaria Estadual da Saúde ao
estabelecer-lhe a competência de veicular campanhas publicitárias com
informações sobre medidas de prevenção a acidentes que resultem em
queimaduras, e de orientação quanto aos cuidados e primeiros socorros
prestados às vítimas, ações essas de natureza tipicamente
administrativa, ferindo, com isto, a autonomia do Poder Executivo.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo estabelecer atribuições para órgão vinculado ao Poder
Executivo Estadual, e dispor sobre a organização administrativa, os
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a”
da Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe
do Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6. É firme a
jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a
iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições
de secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o
processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015, grifo nosso).

Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional
nº 24 do Estado de Alagoas. Alteração na composição do
Conselho Estadual de Educação. Indicação de
representante pela Assembleia Legislativa. Vício de
iniciativa. Inconstitucionalidade formal. 1. A ação direta
foi proposta em face da Emenda Constitucional nº 24/02 do
Estado de Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a
estruturação do Conselho Estadual de Educação, órgão
integrante da Administração Pública que desempenha
funções administrativas afetas ao Poder Executivo,
conferindo à Assembleia Legislativa o direito de indicar
um representante seu para fazer parte do Conselho. 2.

A disciplina normativa pertinente ao processo de criação,
estruturação e definição das atribuições dos órgãos e
entidades integrantes da Administração Pública
estadual, ainda que por meio de emenda constitucional,
revela matéria que se insere, por sua natureza, entre
as de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo
local, pelo que disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”,
da Constituição Federal. Precedentes. 3. A EC nº 24/02 do
Estado de Alagoas incide também em afronta ao princípio
da separação dos Poderes. Ao impor a indicação pelo
Poder Legislativo estadual de um representante seu no
Conselho Estadual de Educação, cria modelo de
contrapeso que não guarda similitude com os parâmetros
da Constituição Federal. Resulta, portanto, em
interferência ilegítima de um Poder sobre o outro,
caracterizando manifesta intromissão na função
confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a
direção superior e dispor sobre a organização e o
funcionamento da Administração Pública. 4. Ação direta
julgada procedente.
(STF. ADI 2654, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC
09-10-2014, grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1º, II,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e
extinção de órgão da administração pública. Precedentes.
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de
iniciativa parlamentar que disponha sobre órgãos da
administração pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada
procedente.
(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE
AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa 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. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
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efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741,
grifo nosso)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que
tange a organização administrativa, e as atribuições e ações
desenvolvidas pelas Secretarias Estaduais, forçoso reconhecer a
necessidade de veto ao art. 4º do Projeto de Lei nº 412/2019, pelas
razões delineadas supra.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a essa.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 412/2019.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 31DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 128/2019

São Luís, 31 de dezembro de 2019.
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade material, o Projeto de
Lei nº 053/2019, que institui o “Selo Empresa Solidária”, destinado às
empresas que desenvolvam programas de esclarecimento e incentivo
aos seus funcionários para a doação de sangue, medula óssea, órgãos e
tecidos humanos, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 053/2019, que
institui o “Selo Empresa Solidária”, destinado às
empresas que desenvolvam programas de
esclarecimento e incentivo aos seus funcionários
para a doação de sangue, medula óssea, órgãos e
tecidos humanos, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei nº 053/2019.

RAZÕES DO VETO

A propositura legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade
instituir o “Selo Empresa Solidária”, destinado às empresas que
desenvolvam programas de esclarecimento e incentivo aos seus
funcionários para a doação de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos
humanos.

Dentre os objetivos do programa, os seguintes: distinguir e
homenagear empresas com preocupação social e solidária com a vida,
bem como estimular as empresas a conceder oportunidade e condições
ao trabalhador para doar de sangue ou para cadastrar-se como doador
de medula óssea.

Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada ao art. 5º
do Projeto de Lei nº 053/2019, a seguir transcrito:

Art. 5º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 90 (noventa) dias.

Como se vê, o dispositivo fixa o prazo de 90 (noventa) dias
para que o Poder Executivo edite os atos regulamentares que se fizerem
necessários ao cumprimento da norma.

O Princípio da Separação de Poderes funda-se na ideia de
limitação, isto é, de exercício de atribuições em um raio de competência
próprio, sem a ingerência indevida de outros órgãos. Dito de outro
modo, quando se fala em separação de Poderes, reporta-se a uma
divisão de funções estatais, conferidas a órgãos especializados para
cada atribuição.

Nessas circunstâncias, ao fixar o prazo de 90 (noventa) dias
para que o Poder Executivo exerça a função regulamentar prevista no
artigo 64, inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, o Projeto
de Lei em apreço, além de restringir o exercício de um poder
administrativo para além das hipóteses constitucionalmente previstas,
infringiu o princípio da harmonia e independência entre os poderes.

Do mesmo modo foi o posicionamento do Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade
nº 3.394/AM:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA
LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO
AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA.
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR
QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO
DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE
PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO
INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO
ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE
DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO
ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61,
§ 1º, INCISO II, ALÍNEA “E”, E NO ARTIGO 5º, INCISO
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao
contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria
ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local.
Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que
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crie despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Executivo.
As hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão
previstas, em numerus clausus, no artigo 61 da Constituição
do Brasil — matérias relativas ao funcionamento da
Administração Pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2.
Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da
obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-
membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame
pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do
direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso
LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia
matéria de índole processual — concessão definitiva do
benefício à assistência judiaria gratuita — tema a ser
disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso
III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência
judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que
tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha
como suporte o resultado positivo do exame de DNA.
Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da
Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento
da decisão judicial que determinar o ressarcimento das
despesas realizadas pelo Estado-membro.
Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta
julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem
como a expressão “no prazo de sessenta dias a contar da
sua publicação”, constante do caput do artigo 3º da Lei
n. 50/04 do Estado do Amazonas.
(STF. ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-
2007 PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152
DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-
02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n.
866, 2007, p. 112-117, grifo nosso)

Registre-se, por oportuno, o posicionamento contido no voto
proferido pelo Eminente Ministro Relator, Eros Grau, no julgamento
da supramencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade:

“Observe-se, ainda, que, algumas vezes, rebarbativamente
(art. 84, IV), determinadas leis conferem ao Executivo
autorização para a expedição de regulamento tendo em vista
sua fiel execução; essa autorização apenas não será
rebarbativa se, mais do que autorização, impuser ao
Executivo o dever de regulamentar. No caso, no entanto, o
preceito legal marca prazo para que o Executivo exerça
função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre
amiúde, mas não deixa de afrontar o princípio da
interdependência e harmonia entre os poderes. A
determinação de prazo para que o Chefe do Executivo
exerça função que lhe incumbe originariamente, sem
que expressiva de dever de regulamentar, tenho-a por
inconstitucional”. (grifo nosso)

Nessas circunstâncias, tendo em vista o princípio da harmonia
e independência dos poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º,
Constituição da República21) e considerando que o legislador
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte,
de modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes
estatais, é que se opõe veto ao art. 5º do Projeto de Lei nº 053/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na

obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me fizeram
opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 053/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 129/2019

São Luís, 31 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
inconstitucionalidade formal e contrariedade ao interesse público, o
Projeto de Lei nº 536/2019, que impõe a criação do Dossiê Mulher
Maranhense na forma que especifica e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 536/2019, que impõe
a criação do Dossiê Mulher Maranhense na forma
que especifica e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 536/2019.

RAZÕES DO VETO

A presente proposta legislativa, em linhas gerais, tem por
finalidade a criação do Dossiê Mulher Maranhense, voltado à elaboração
de estatísticas sobre mulheres vítimas de violência atendidas pelas
políticas públicas administradas pelo Governo do Estado do Maranhão.

Não obstante a relevância da proposta, que visa criar um banco
de dados único que reúna registros de violências cometidas contra
mulheres, sejam essas de ordem física, sexual, psicológica, moral ou
patrimonial, há de ser negada sanção ao Projeto de Lei nº 536/2019,
pelas razões a seguir delineadas.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de
usurpar a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o
Princípio da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da
reserva da Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão
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de políticas públicas, versando sobre organização administrativa,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes.

Matérias essas que, nos termos do art. 43, incisos III e IV, da
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador
do Estado. Veja-se:

Art. 43.  São de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre:
(...)
III - organização administrativa e matéria
orçamentária;
(...)
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. [grifou-se]

Destarte, a proposta legislativa ao dispor sobre a coleta de
dados de mulheres vítimas de violência, a serem extraídos de órgãos
vinculados ao Poder Executivo, imputando-lhe, outrossim, à
disponibilização do Dossiê Mulher Maranhense em sítio oficial do
Governo do Estado e no Diário Oficial Estadual, interfere na gestão
administrativa.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder
Legislativo versar sobre organização administrativa e sobre as
atribuições de Secretarias de Estado, os seguintes julgados do Supremo
Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da
Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe do
Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6. É firme a
jurisprudência desta Corte orientada pelo princípio da
simetria de que cabe ao Governador do Estado a
iniciativa de lei para criação, estruturação e atribuições
de secretarias e de órgãos da administração pública. 7.
Violação ao princípio da separação dos poderes,pois o
processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do
Poder Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.
(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015, grifo nosso).

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei do Distrito
Federal n. 899/1995. 3. Ofensa à competência privativa
do Chefe do Executivo para propor lei que disponha
sobre criação, estruturação e atribuições das Secretarias
e de órgãos da administração pública. Vício de iniciativa.
Inconstitucionalidade formal. 4. Previsão de alteração dos
limites territoriais entre o Distrito Federal e o Estado de
Goiás. Inconstitucionalidade material. 5. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente.
(STF. ADI 1509, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 11/09/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-226 DIVULG 17-11-2014 PUBLIC
18-11-2014).

No mesmo sentido, ao fixar o prazo máximo de 120 (cento e
vinte dias) para que o Poder Executivo exerça a função regulamentar
prevista no artigo 64, inciso III, da Constituição do Estado do
Maranhão, o Projeto de Lei em apreço, além de restringir o exercício de
um poder administrativo para além das hipóteses constitucionalmente

previstas, infringiu o princípio da harmonia e independência entre os
poderes.

Não é outro o posicionamento do Supremo Tribunal Federal,
manifestado quando do julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.394/AM:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 1º, 2º E 3º DA
LEI N. 50, DE 25 DE MAIO DE 2.004, DO ESTADO DO
AMAZONAS. TESTE DE MATERNIDADE E
PATERNIDADE. REALIZAÇÃO GRATUITA.
EFETIVAÇÃO DO DIREITO À ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR
QUE CRIA DESPESA PARA O ESTADO-MEMBRO.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL NÃO ACOLHIDA. CONCESSÃO
DEFINITIVA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICÁRIA GRATUITA. QUESTÃO DE ÍNDOLE
PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO
INCISO I DO ARTIGO 2º. SUCUMBÊNCIA NA AÇÃO
INVESTIGATÓRIA. PERDA DO BENEFÍCIO DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO III DO
ARTIGO 2º. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA
CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE
DETERMINAR O RESSARCIMENTO DAS DESPESAS
REALIZADAS PELO ESTADO-MEMBRO.
INCONSTITUCIONALIDADE DO INCISO IV DO
ARTIGO 2º. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 61,
§ 1º, INCISO II, ALÍNEA “E”, E NO ARTIGO 5º, INCISO
LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL . 1. Ao
contrário do afirmado pelo requerente, a lei atacada não cria
ou estrutura qualquer órgão da Administração Pública local.
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 artigo 61 da Constituição
do Brasil — matérias relativas ao funcionamento da
Administração Pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo. Precedentes. 2.
Reconhecimento, pelas Turmas desta Corte, da
obrigatoriedade do custeio do exame de DNA pelo Estado-
membro, em favor de hipossuficientes. 3. O custeio do exame
pericial da justiça gratuita viabiliza o efetivo exercício do
direto à assistência judiciária, consagrado no artigo 5º, inciso
LXXIV, da CB/88. 4. O disposto no inciso I consubstancia
matéria de índole processual — concessão definitiva do
benefício à assistência judiaria gratuita — tema a ser
disciplinado pela União. 5. Inconstitucionalidade do inciso
III do artigo 2º que estabelece a perda do direito à assistência
judiciária gratuita do sucumbente na ação investigatória que
tenha sido proposta pelo Ministério Público e que tenha
como suporte o resultado positivo do exame de DNA.
Violação do disposto no inciso LXXIV do artigo 5º da
Constituição de 1.988. 6. Fixação de prazo para cumprimento
da decisão judicial que determinar o ressarcimento das
despesas realizadas pelo Estado-membro.
Inconstitucionalidade do inciso IV do artigo 2º. 7. Ação direta
julgada parcialmente procedente para declarar
inconstitucionais os incisos I, III e IV, do artigo 2º, bem
como a expressão “no prazo de sessenta dias a contar da
sua publicação”, constante do caput do artigo 3º da Lei
n. 50/04 do Estado do Amazonas.
(STF. ADI 3394, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 02/04/2007, DJe-087 DIVULG 23-08-
2007 PUBLIC 24-08-2007 REPUBLICAÇÃO: DJe-152



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 05 DE FEVEREIRO DE 2020 25
DIVULG 14-08-2008 PUBLIC 15-08-2008 EMENT VOL-
02328-01 PP-00099 DJ 24-08-2007 PP-00023 RT v. 96, n.
866, 2007, p. 112-117, grifo nosso)

Registre-se, por oportuno, o posicionamento contido no voto
proferido pelo Eminente Ministro Relator, Eros Grau, no julgamento
da supramencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade:

“Observe-se, ainda, que, algumas vezes, rebarbativamente
(art. 84, IV), determinadas leis conferem ao Executivo
autorização para a expedição de regulamento tendo em vista
sua fiel execução; essa autorização apenas não será
rebarbativa se, mais do que autorização, impuser ao
Executivo o dever de regulamentar. No caso, no entanto, o
preceito legal marca prazo para que o Executivo exerça
função regulamentar de sua atribuição, o que ocorre
amiúde, mas não deixa de afrontar o princípio da
interdependência e harmonia entre os poderes. A
determinação de prazo para que o Chefe do Executivo
exerça função que lhe incumbe originariamente, sem
que expressiva de dever de regulamentar, tenho-a por
inconstitucional”. (grifo nosso)

Ademais, ressalta-se a existência de mecanismos que subsidiam
o desenvolvimento de políticas públicas de combate aos crimes de
violência cometidos contra mulheres no Estado, dentre esses, o
Departamento de Feminicídio, vinculado à Secretaria de Estado da
Segurança Pública, que concentra as informações associadas aos casos
de violência doméstica e familiar cometida contra mulheres, e o Sistema
de Informação de Agravos de Notificação - SINAN (Portaria de
Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017 - Ministério da Saúde),
ao qual aderiu a Secretaria de Estado da Saúde, que permite a notificação
compulsória dos casos de violência contra mulheres atendidas em
serviços de saúde, públicos ou privados.

Nessas circunstâncias, tendo em vista o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da
República23) e considerando que o legislador infraconstitucional não
pode interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar
os campos de intersecção entre os Poderes estatais, oponho veto
integral ao Projeto de Lei nº 536/2016, por padecer de vício de
inconstitucionalidade formal e por ser contrário ao interesse
público.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a essa.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº 536/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 130/2019

São Luís, 31 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal e material, o

Projeto de Lei nº 445/2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
conter códigos QR inclusivo nas embalagens dos produtos fabricados
e comercializados no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 445/2019, que
dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos
QR inclusivo nas embalagens dos produtos
fabricados e comercializados no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de
Lei nº 445/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em comento dispõe sobre a
obrigatoriedade de constar nas embalagens de todos os produtos
comercializados e fabricados no Estado do Maranhão, perecíveis ou
não, em complementação ao código de barras, códigos QR Inclusivo
contendo informações essenciais aos consumidores, sinalizados pelo
sistema de leitura tátil braile. De modo a possibilitar a captação por
câmeras de celulares, via aplicativo, do código QR Inclusivo, que
transformarão em áudio as informações armazenadas. Submetendo,
em caso de descumprimento, os infratores às sanções previstas no
Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o relevante propósito da proposta legislativa,
vez que reforça as disposições do art. 5º, inciso XXXII, da Constituição
da República, ao pretender dar melhor acesso aos consumidores que
sejam portadores de deficiência visual às informações contidas nas
embalagens dos produtos fabricados ou comercializados no Estado,
há de ser negada sanção ao Projeto de Lei n.º 445/2019, pelas
razões a seguir delineadas.

A Constituição Federal, no artigo 22, incisos I e VIII, delimita
como competência privativa da União legislar sobre direito comercial e
sobre comércio interestadual, dispondo no artigo 17026 que a ordem
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre
iniciativa, deverá observar, dentre outros, o princípio da livre
concorrência.

Destarte, a repartição de competências é característica essencial
do Estado Federal e a definição constitucional de atribuições dos entes
da Federação é pressuposto que lhes permite coexistência harmoniosa.
De forma que, no Estado federativo brasileiro, a União e Municípios
exercem as atribuições que, de forma explícita, a Constituição lhes
reserva, cuja competência privativa consta, respectivamente, no art.
22 e 30 de seu texto, cabendo ao Estado as demais atribuições não
legalmente previstas aos outros entes.

Sobre o assunto prelecionam Vicente Paulo e Marcelo
Alexandrino:

“O Estado federado compõe-se, pois, de diferentes entidades
políticas autônomas que, em um vínculo indissolúvel, formam
uma unidade, diversa das entidades componentes, que é o
Estado soberano. Não há subordinação hierárquica entre
as entidades políticas que compõem o Estado federado.
Todas elas encontram-se no mesmo patamar hierárquico,
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para o exercício autônomo das competências que lhes são
atribuídas pela Constituição Federal28”.

De tal forma que a proposta legislativa em debate, ao versar
sobre obrigatoriedade de todas as empresas que fabricarem ou
comercializarem produtos, sejam esses perecíveis ou não, no Estado
do Maranhão, disponibilizarem em suas embalagens o QR Inclusivo,
acaba por disciplinar sobre o direito comercial e comercio interestadual,
matérias estas cuja competência para deflagrar processo legislativo é
privativa da União.

Suplanta, ademais, a competência legislativa concorrente sobre
produção e consumo, prevista no artigo 24, inciso V, da Constituição
Federal, posto que imputa às empresas obrigação mais rígida do que a
prescrita na legislação federal existente sobre a matéria, o Código de
Defesa do Consumidor. Assim, sob o fundamento de proteção da figura
consumerista, utiliza-se de meios flagrantemente desproporcionais,
que limitam o mercado interestadual, criando dificuldades à
comercialização de produtos advindos de outros estados da federação,
e ferindo, com isto, o princípio federativo.

Acerca do assunto, o seguinte julgado do Supremo Tribunal
Federal:

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Repartição de
competências. Lei 1.939, de 30 de dezembro de 2009, do
Estado do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de informações nas embalagens dos produtos alimentícios
comercializados no Estado do Rio de Janeiro. Alegação de
ofensa aos artigos 22, VIII, e 24, V, da Constituição
Federal. Ocorrência. Ausência de justificativa plausível
que autorize restrições às embalagens de alimentos
comercializados no Estado do Rio de Janeiro.
Competência legislativa concorrente em direito do
consumidor. Ausência. Predominância de interesse
federal a evitar limitações ao mercado interestadual.
Ação julgada parcialmente procedente.
(ADI 750, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, julgado em 03/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-045 DIVULG 08-03-2018 PUBLIC 09-03-2018)

A proposta legislativa em comento viola, ainda, princípios
constitucionais que balizam a atuação do Estado frente ao setor privado,
especialmente os razoabilidade, proporcionalidade, da livre iniciativa e
da livre concorrência, que impossibilitam que atos de gestão próprios
de empresas privadas, sejam deliberados pelo Estado na demasiada
proporção em que se pretende.

Dentre esses, o Princípio da Proporcionalidade, norma
implícita no ordenamento jurídico brasileiro, decorrente da acepção
substantiva do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV da Constituição
Federal) que, em conjunto com o princípio da proibição de excesso ou
da razoabilidade, consubstancia uma pauta de natureza axiológica que
emana diretamente das ideias de justiça, bom senso, prudência,
moderação, justa medida, direito justo e valores afins30, devendo ser
observado, quando da propositura das Leis, o que não se evidenciou na
presente proposta.

Haja vista que impõe ônus demasiado as empresas fabricantes
e que comercializam produtos no âmbito estadual, ao retratar a
obrigatoriedade dessas disporem nas embalagens de seus produtos o
Código QR Inclusivo, o que certamente geraria prejuízos no faturamento
de fábricas, estabelecimentos comerciais de grande e pequeno porte,
pequenos produtores e empreendedores individuais, ferindo o direito
à livre iniciativa.

Ademais, ao determinar que a não observância da Lei submete
ao infrator a aplicação das sanções dispostas no Código de Defesa do
Consumidor sem, contudo, definir quais seriam os atos infratores ao
Projeto de Lei poderá levar, acaso sancionada, à aplicação de punições
arbitrárias, o que implica inconstitucionalidade.

Face o exposto, considerando a competência privativa da União
para legislar sobre a matéria, e que o Projeto de Lei nº 445/2019 abre
margem à subjetividade, insegurança jurídica e eventuais sanções
arbitrárias, violando os princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e da livre iniciativa assegurados na Constituição
Federal, oponho-lhe veto integral, por padecer de vício de
inconstitucionalidade formal e material.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao princípio da superioridade normativa
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto
constitucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº 445/2019.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 31 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 001/2020

São Luís, 06 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar gratuitamente, mediante
doação, imóvel de sua propriedade, ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, para os fins que especifica.

É consabido que a propriedade, por determinação constitucional
(art. 5º, inciso XXIII da Constituição da República), deve cumprir a
sua respectiva função social, a qual corresponde à destinação
economicamente útil do bem, em nome do interesse público, do
progresso e da satisfação da comunidade.

Nessa perspectiva, o Estado do Maranhão, considerando pleito
formulado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA, propõe a doação, à referida autarquia federal, do imóvel rural
denominado “Gleba Tatajubal”, localizado na zona rural do Município
de Santa Luzia do Paruá, matriculado sob nº 514, na Serventia
Extrajudicial do 1º Ofício de Santa Luzia do Paruá/MA, para fins de
implantação de Projeto de Assentamento Rural.

Considerando que, em área contígua à Gleba Tatajubal, há
projeto de assentamento federal (PA Canadá) cuja área é parcialmente
destinada à reserva legal por estar localizada na região da Amazônia
Legal (art. 12, inciso I, da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de
2012), por meio da alienação (doação) ao INCRA e do consequente
somatório das áreas que constituem o PA Canadá e o Projeto Estadual
Tatajubal, será possível redimensionar a capacidade de assentamento.

Desse modo, em consonância com as disposições do art. 197
da Constituição Estadual, o qual estabelece que as políticas agrícola e
agrária serão formuladas e executadas para garantir melhores condições
de vida e a democratização do acesso à propriedade, a presente
proposta legislativa permitirá o aumento da capacidade de uso das
terras por cada família ocupante da área.

O projeto de lei em comento consiste em importante
instrumento para a promoção do desenvolvimento rural no Estado do
Maranhão.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta legislativa em apreço, verificada, em especial,
no cumprimento da função social da propriedade, minha expectativa é
de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.
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Atenciosamente

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 001/2020

Autoriza o Poder Executivo Estadual a alienar
gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua
propriedade, ao Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, para os fins que
especifica.

Art. 1º  Fica autorizado o Poder Executivo Estadual a alienar,
mediante doação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
- INCRA, o imóvel rural denominado “Gleba Tatajubal”, de propriedade
do Estado do Maranhão, localizado na zona rural do Município de
Santa Luzia do Paruá, matriculado sob nº 514, na Serventia Extrajudicial
do 1º Ofício de Santa Luzia do Paruá, Estado do Maranhão, com área
de 369,4671 ha, conforme descrição constante dos Anexos I e II desta
Lei.

§ 1º  A doação de que trata este artigo deverá ser operada a
título gratuito, sendo o imóvel citado destinado exclusivamente para
implantação de projeto de assentamento.

§ 2º  O imóvel objeto desta alienação gratuita destinar-se-á,
exclusivamente, aos fins previstos no § 1º deste artigo, sob pena de
reversão do imóvel, em caso de desvio de finalidade, para propriedade
e posse do Estado do Maranhão.

Art. 2º  Caberá ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA providenciar a regularização do registro imobiliário,
sem quaisquer ônus para o Estado do Maranhão.

Art. 3º  Na escritura pública de doação do imóvel haverá
referência expressa à presente Lei.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

ANEXO I
MEMORIAL DESCRITIVO

Imóvel:  Gleba Tatajubal
Município:  Santa Luzia do Paruá
UF:  MA
Área:  369,4671 ha
Perímetro:  9257,40 m

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice DGJ-M-4667
de coordenadas N 9.714.523,43m e E 437.776,42m, situado nos limites
do(a) Gleba Canadá /Governo Federal deste, segue confrontando com
o(a) Gleba Canadá / Governo Federal, com os seguintes azimutes e
distâncias 344 040’4" e 2317,77 m até o vértice DGJ-P-4243 de
coordenadas N 9.714.224,05m e E 438.064,43m, 64°38’14" e 2304,09
m até o vértice DGJ-M-4666 de coordenadas N 9.713.945,66m e E
438365,82m, situado nos limites do(a) Gleba Canadá / Governo Federal
e nos limites do Rio Jacu deste, segue confrontando com o Rio Jacu,
com os seguintes azimutes e distâncias 136°6’32" e 415,43 m até o
vértice DGJ-P-4242 de coordenadas N 9.713.907,22m e E
438.313,53m, 132°43’42" e 410,29 m até o vértice DGJ-P-4241 de
coordenadas N 9.713.838,99m e E 438.304,55m, 233°40’45" e 64,90
m até o vértice DGJ-P-4240 de coordenadas N 9.713.777,29m e E
438.098,07m, 187’29’52" e 68,81 m até o vértice DGJ-P-4239 de
coordenadas N 9.713.731,44m e E 438.064,89m, 253°21’46" e 215,50
m até o vértice DGJ-P-4238 de coordenadas N 9.713.649,00m e E
437.994,13m, 215°53’31" e 56,60 m até o vértice DGJ-P-4237 de
coordenadas N 9.713.583,60m e E 437.957,09m, 220°38’25" e 108,64

m até o vértice DGJ-P-4236 de coordenadas N 9.713.554,52m e E
437.873,21m, 209°31’32" e 75,15 m até o vértice DGJ-P-4235 de
coordenadas N 9.713.410,84m e E 437.791,09m, 250°52’45" e 88,78
m até o vértice DGJ-P-4234 de coordenadas N 9.713.295,47m e E
437.780,44m, 209°45’0" e 165,49 m até o vértice DGJ-P-4233 de
coordenadas N 9.713.222,58m e E 437.756,38m, 185°16’27" e 115,86
m até o vértice DGJ-P-4232 de coordenadas N 9.713.177,32m e E
437.671,71m, 198°162" e 76,76 m até o vértice DGJ-P-4231 de
coordenadas N 9.713.003,48m e E 437.559,60m, 241°52’24" e 96,01
m até o vértice DGJ-P-4230 de coordenadas N 9.712.886,23m e E
437.522,47m, 212 049’5" e 206,86 m até o vértice DGJ-P-4229 de
coordenadas N 9.712.832,51m e E 437.523,24m, 197°34’18" e 122,98
m até o vértice DGJ-P-4224 de coordenadas N 9712.710,53m e E
437.489,47m, 179°10’44" e 53,72 m até o vértice DGJ-P-4223 de
coordenadas N 9.712663,54m e E437.411,60m, 195°28’29" e 126,56
m até o vértice DGJ-P-4222 de coordenadas N 9.712.558,03m e E
437.312,82m, 238053’29" e 90,95 m até o vértice DGJ-P-4221 de
coordenadas N 9712.544,53m e E 437.212,03m, 223°6’47" e 144,53
m até o vértice DGJ-P-4220 de coordenadas N 9.712.530,97m e E
437.090,57m, 262°22’16" e 101,69 m até o vértice DGJ-P-4019 de
coordenadas N 9.712.494,37m e E 437.068,50m, 263°37’47" e 122,20
m até o vértice DGJ-P-4218 de coordenadas N 9.712.372,82m e E
437.038,16m, 211 05’25" e 42,74 m até o vértice DGJ-P-4017 de
coordenadas N 9.712.357,06m e E 436.986,54m, 194°0’55" e 125,28
m até o vértice DGJ-P-4216 de coordenadas N 9.712.270,28m e E
436.790,21m, 253°1’20" e 53,96 m até o vértice DGJ-P-4015 de
coordenadas N 9.712.192,52m e E 436.655,97m, 246°9’15" e 214,65
m até o vértice DGJ-P-4214 de coordenadas N 9.712.114,18m e E
436.563,21m, 239°55’5" e 155,13 m até o vértice DGJ-P-4213 de
coordenadas N 9.712.055,04m e E 436.514,57m, 229°49’3" e 121,41
m até o vértice DGJ-P-4012 de coordenadas N 9.711.994,31m e E
436.530,11m, 219°26’9" e 76,56 m até o vértice DGJ-P-4211 de
coordenadas N 9.711.881,56m e E 436.556,37m, 165°38’48" e 62,68
m até o vértice DGJ-P-4010 de coordenadas N 9,711.808,02m e E
436.575,46m, 166 053’21" e 115,77 m até o vértice DGJ-P-4209 de
coordenadas N 9.711.732,08m e E 436.475,17m, 16502653" e 75,98
m até o vértice DGJ-P-4008 de coordenadas N 9.711.583,46m e E
436.462,05m, 232052’1" e 125,80 m até o vértice DGJ-P-4207 de
coordenadas N 9.711.528,87m e E 436426,27m, 18502’42" e 149,19
m até o vértice DGJ-P-4006 de coordenadas N 9.711.473,17m e E
436.442,87m, 213°14’32" e 65,26 m até o vértice DGJ-P-4205 de
coordenadas N 9.711.432,42m e E 436.435,66m, 163 024’17" e 58,11
m até o vértice DGJ-P-4004 de coordenadas N 9.711.423,32m e E
436.391,16m, 190°21" e 41,38 m até o vértice DGJ-P-4203 de
coordenadas N 9.711.377,48m e E 436.326,97m, 258°26’34" e 45,42
m até o vértice DGJ-P-4202 de coordenadas N 9.711.354,71m e E
436.345,17m, 234°28’6" e 78,87 m até o vértice DGJ-P-4201 de
coordenadas N 9.711.323,73m e E 436.333,56m, 141°21’53" e 29,14
m até o vértice DGJ-P-4200 de coordenadas N 9711.318,70m e E
436.317,10m, 200032’38" e 33,07 m até o vértice DGJ-M-4665 de
coordenadas N 9.711.301,20m e E 436.307,26m, situado nos limites
do Rio Jacu e nos limites do(a) P.A Morada Nova / Governo Federal
deste, segue confrontando com o(a) P.A Morada Nova / Governo
Federal, com os seguintes azimutes e distâncias 253°0’27" e 17,21 m
até o vértice DGJ-M-4668 de coordenadas N 9,713.536,48m e E
435.694,41m, situado nos limites do(a) P.A Morada Nova / Governo
Federal e nos limites do(a) Gleba Canadá / Governo Federal deste,
segue confrontando com o(a) Gleba Canadá / Governo Federal,
209°20’54" e 20,07 m até o vértice DGJ-M-4667, ponto inicial da
descrição deste perímetro. As coordenadas estão georreferenciada ao
Sistema Geodésico Brasileiro, Estação RBMC, representadas no
Sistema UTM, Meridiano Central 450 W e referenciadas ao Datum
SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram
calculados no plano de projeção UTM.
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MENSAGEM Nº 002/2020

São Luís, 20 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que dispõe sobre o parcelamento, com anistia de multa e juros, de
débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores – IPVA.

É consabido que, por determinação constitucional do art. 155,
III, compete aos Estados e ao Distrito Federal a instituição de impostos
sobre a propriedade de veículos automotores, dispondo o artigo 155-
A do Código Tributário Nacional sobre a possibilidade de concessão
do parcelamento, nas formas e condições estabelecidas em legislação
específica.

O parcelamento, conforme disciplina o artigo 151 do Código
Tributário Nacional, equivale à modalidade de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, inexistindo óbice legal ou jurídico à sua concessão,
uma vez que se volta a facilitar o pagamento da dívida tributária
existente.

A presente Medida Provisória volta-se a oportunizar aos
contribuintes a regularização dos débitos fiscais oriundos de Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA mantidos junto
ao Erário, cujos fatos geradores tenham ocorrido até o mês de janeiro
de 2019, através da redução, prevista na legislação tributária, de juros
e multas punitivas e moratórias, para pagamento à vista ou parcelado
do crédito tributário.

Destarte, trata-se de proposta relevante, vez que possui o
condão de manter o equilíbrio fiscal, contribuindo, por conseguinte,
para o custeio de investimentos em áreas prioritárias. Ademais, a
urgência deriva da permissão à vigência imediata de um instrumento
legal garantidor da eficácia necessária que a medida exige. Devidamente
preenchidos, portanto, os requisitos constitucionais previstos no artigo
42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a legitimar e respaldar
juridicamente a edição da Medida Provisória ora proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a Medida Provisória em apreço, minha expectativa é de que o digno
Parlamento maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 305, DE 20, DE JANEIRO DE 2020.

Dispõe sobre o parcelamento, com anistia de multa
e juros, de débitos fiscais relacionados ao Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adoto a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ, o parcelamento, com anistia de multa e juros, de
débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, para pagamento à vista ou parcelado, observadas
as condições e limites estabelecidos nesta Medida Provisória.

Art. 2º Os débitos fiscais relacionados ao IPVA cujos fatos
geradores ocorreram até 1º de janeiro de 2019, constituídos ou não,
inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, poderão ser pagos
da seguinte forma:

I – com 100% (cem por cento) de redução dos juros e das
multas punitivas e moratórias, para pagamento à vista;

II – com 50% (cinquenta por cento) de redução dos juros e das
multas punitivas e moratórias, para pagamento em até 12 (doze)
parcelas mensais e sucessivas, observado:

a) para motocicletas e similares: o valor mínimo de R$ 30,00
(trinta reais) por parcela;

b) para os demais veículos automotores: o valor mínimo de R$
100,00 (cem reais) por parcela.

Art. 3º A adesão ao parcelamento com anistia de multa e juros
de que trata o art. 1º ocorrerá mediante a emissão do Documento de
Arrecadação de Receitas Estaduais – DARE via internet, no portal da
SEFAZ, ou nas suas Unidades de Atendimento, a partir da produção
dos efeitos desta Medida Provisória, até o dia 28 de fevereiro de 2020.

§ 1º A adesão implica o reconhecimento do débito tributário e
na desistência de embargos à execução e demais ações, com renúncia ao
direito sobre o qual se fundamente, e de eventuais impugnações, defesas
e recursos apresentados no âmbito administrativo.

§ 2º A homologação do benefício está condicionada ao
pagamento do débito à vista ou da primeira parcela, em até cinco dias
da data da adesão.

Art. 4º É causa de cancelamento do parcelamento de que trata
o art. 1º, independentemente de notificação do interessado:

I - a falta de pagamento de duas parcelas, consecutivas ou não;
II - o não pagamento do saldo devedor remanescente após

decorridos 60 (sessenta) dias do termo final do prazo para pagamento
da última parcela.

Art. 5º A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Medida Provisória implica perda de todos os benefícios do
previstos.

§ 1º O cancelamento do parcelamento gera a recomposição do
débito fiscal e incidência integral das multas e juros dispensados, além
da imediata exigibilidade do crédito tributário não pago.

§ 2º A recomposição de que trata o § 1º levará em consideração
os valores pagos pelo contribuinte.

Art. 6º O disposto nesta Medida Provisória não implica
restituição ou compensação de valores já recolhidos.

Art. 7º Para a operacionalização do benefício previsto nesta
Medida Provisória aplicam-se, no que couberem, as demais disposições
previstas na legislação tributária deste Estado.

Art. 8º O Secretário de Estado da Fazenda poderá dispor sobre
normas complementares necessárias à implementação das disposições
contidas nesta Medida Provisória.

Art. 9º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação, produzindo efeitos a partir de 02 de janeiro de 2020.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 20 DE JANEIRO DE 2020, 199º DA
INDEPENDÊNCIA E 132º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 003 /2020

São Luís, 03 de fevereiro de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre o valor do vencimento-base dos Servidores Públicos
Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica.

O presente projeto de lei dá continuidade ao conjunto de
políticas de valorização da educação e dos educadores que estamos
executando desde 2015. Merecem destaque programas como o Escola
Digna e o Mais IDEB, que estão produzindo importantes resultados,
a exemplo do maior Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
(IDEB) da rede estadual na nossa história e as quase 1.000 obras
educacionais.
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No que se refere à política remuneratória, temos mantido a

fidelidade aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei do
Piso dos Professores. Assim, nesse período pagamos as maiores
remunerações do Brasil, sem um único dia de atraso. Enquanto isso,
lamentavelmente, professores de várias unidades federadas convivem
mensalmente com parcelamentos e constantes atrasos nos seus
pagamentos.

Durante todo esse período, mantivemos o vencimento-base
alinhado ao piso nacional, somando-se à Gratificação de Atividade do
Magistério - GAM, vantagem permanente paga a todos e que, legalmente,
é incorporada á remuneração dos professores. Com efeito, o somatório
do vencimento-base com a GAM tem implicado que o Maranhão sempre
está muito acima dos pisos nacionais declarados em Portarias
Ministeriais.

Essa política ousada deriva de uma decisão governamental: a
folha de pessoal dos professores sempre está acima do Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de
Valorização do Magistério - FUNDEB, de modo que recursos próprios
do Tesouro Estadual complementam os vencimentos, bem como
garantem o custeio da rede e investimentos.

Recentemente, houve o anúncio do incremento do FUNDEB
em 12,84%. E novamente o Poder Executivo adotou a mesma decisão,
ou seja, todos os recursos oriundos de tal acréscimo serão repassados
à folha dos professores. Contudo, há também a necessidade de não
ultrapassar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e de não
inviabilizar a pontualidade nos pagamentos salariais.

Para o repasse integral da quantia que o Estado receberá a
título de FUNDEB, adotou-se o seguinte caminho:

1) o vencimento-base mínimo (piso) dos Professores (Professor
III) com regime de trabalho de 20h semanais foi fixado em R$ 1.443,12
(mil quatrocentos e quarenta e três reais e doze centavos) ao qual se
soma à GAM, perfazendo o total de R$ 3.179,48 (três mil cento e
setenta e nove reais e quarenta e oito centavos);

2) o vencimento-base mínimo (piso) dos Professores com regime
de trabalho de 40h semanais foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil
oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos), ao qual se
soma à GAM, perfazendo o total de R$ 6.358,96 (seis mil trezentos e
cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos);

3) seguiu-se então a aplicação das referências a partir do novo
piso, chegando-se aos valores máximos (com a GAM) de R$ 4.046,02
para os que cumprem regime de trabalho de 20h semanais e de R$
8.092,07 para os que cumprem regime de trabalho de 40h semanais;

4) houve o reajuste para os professores contratados
temporariamente, de modo que eles também passarão a receber o valor
do novo piso nacional.

Lembramos que a tais valores se somam outras vantagens, a
exemplo das titulações, de modo que podemos afirmar que seguiremos
pagando as maiores remunerações do Brasil, compatíveis e até
superiores com as remunerações praticadas para professores que
lecionam nas Universidades.

Os reajustes aos professores irão variar entre 5% e 17,49%,
conforme a metodologia acima descrita. A estimativa é que o impacto
anual chegará a R$ 198 milhões, cifra que de modo eloquente sublinha
o imenso esforço que inspira a presente proposição legislativa.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância dessa proposta legislativa, minha expectativa é de que o
digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 002/2020

Dispõe sobre o valor do vencimento-base dos
Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo
Magistério da Educação Básica.

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o valor do vencimento-base dos
Servidores Públicos Estaduais do Subgrupo Magistério da Educação
Básica.

Art. 2º Fica aprovada a nova tabela remuneratória constante
do Anexo Único.

Art. 3º Tendo em vista o cumprimento da Lei Federal nº 11.738,
de 16 de julho de 2008, que versa sobre o menor valor de vencimento
aplicável ao magistério (piso salarial), devem ser observadas as seguintes
regras:

I - os ocupantes do cargo de Professor II, 20 horas, Classe C,
Referência 5, passam à Referência 6 da referida classe;

II - os ocupantes do cargo de Professor III, 20 horas, Classe A,
Referência 1, passam à Referência 2 da referida classe;

III - os ocupantes do cargo de Especialista em Educação I, 20
horas, Classe C, Referência 5, passam à Referência 6 da referida classe;

IV - os ocupantes do cargo de Especialista em Educação II, 20
horas, Classe A, Referência 1, passam à Referência 2 da referida classe;

V - os ocupantes do cargo de Professor, 40 horas, Classe A,
Referência 1, passam à Referência 2 da referida classe.

Art. 4º Os professores contratados temporariamente, no regime
de 20 horas, passam a perceber o vencimento de R$ 1.443,12.

Art. 5º Os recursos para execução da presente Lei correrão à
conta de dotação prevista no orçamento do Estado, provenientes do
FUNDEB e do Tesouro Estadual.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 004/2020

São Luís, 03 de fevereiro de 2020.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão
para o Bioma Amazônico e dá outras providências.

É consabido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
resguardado constitucionalmente (art. 225), sendo sua proteção de
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competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme art. 23, inciso VI, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

Considerando a necessidade de compatibilizar o
desenvolvimento social e econômico com a proteção ao meio ambiente,
o Código de Proteção do Meio Ambiente do Maranhão, instituído pela
Lei nº 5.405, de 8 de abril de 1992, estabelece o zoneamento ambiental
com um dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente.

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Maranhão (ZEE-MA)
constitui instrumento de planejamento estratégico indispensável ao
aperfeiçoamento das políticas públicas estimuladoras do
desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado. A partir dele,
o Poder Executivo será capaz de planejar e ordenar adequadamente o
território maranhense, sobretudo no tocante ao Bioma Amazônico,
foco de nossa atenção e dedicação laboriosa, no período de 2015 a
2019.

Partimos do princípio geopolítico de que as perspectivas de
múltiplos usos da Amazônia Brasileira e Maranhense originaram
cenários de conflitos e de pressões. O próprio Plano de Valorização
Econômica da Amazônia, datado de 1953, apesar de orientar para uma
perspectiva de “desenvolvimento econômico endógeno”, não estabelece
os instrumentos de mitigação dos conflitos sociais e ambientais, o que
gerou gargalos para o desenvolvimento social.

Atualmente, pauta-se o ciclo da biodiversidade na Amazônia
Brasileira e, por consequência, na Amazônia Maranhense, onde todos
os contextos espaciais de seus ecossistemas são ambientes para a
descoberta de produtos de valor comercial. Isso se dá pela
bioprospecção, pela biotecnologia e pela bioeconomia, principais eixos
de uma revolução econômica que deve ter o Maranhão como espaço
forte de atuação.

Recentemente, vários problemas relacionados à Amazônia
Brasileira foram pauta nas mídias nacionais e internacionais. Queimadas,
desmatamento, aumento da emissão de gases de efeito estufa, êxodo
rural, conflitos com povos originários ou comunidades tradicionais e
perda substancial da biodiversidade foram destaques durante todo o
ano de 2019, o que implicou, por vários aspectos, um decréscimo da
confiança internacional nas políticas ambientais aplicadas no Brasil.

Desde 2015, por exemplo, o Papa Francisco, em sua Carta
Encíclica Laudato Sì, alerta o mundo quanto à necessidade de haver um
desenvolvimento econômico que respeite os limites da natureza e das
populações que dela dependem. Em outras palavras, busca-se a
compreensão e o bem-viver com respeito a tudo o que existe em nossa
“Casa Comum”.

Em dezembro de 2019, a 25ª Conferência do Clima das Nações
Unidas (COP-25), realizada em Madri, na Espanha, demonstrou
problemas geoestratégicos quanto à consciência acerca da proteção da
Amazônia, de seus ecossistemas e povos associados.  O desmatamento
e as queimadas induzidas pelas atividades humanas precisam ser
controlados pelos órgãos competentes e pelo setor privado.

É nesse contexto que, há mais de duas décadas, a sociedade
maranhense reclama a necessidade de elaboração e implementação do
Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado. Inspirado nesta legítima
aspiração dos maranhenses, o nosso Governo priorizou a elaboração
do ZEE-MA, incluindo tal desafio como um dos compromissos que
transformarão a qualidade de vida do povo maranhense.

A escolha prioritária do Bioma Amazônico como território a
zonear considerou dois aspectos. O primeiro é a necessidade de conhecer
os passivos ambientais, sociais e econômicos materializados em um
espaço total de mais de 136 mil km2.

O segundo aspecto buscou atender a demanda por um conjunto
de estudos e pesquisas sobre os patrimônios ambientais, sociais e
econômicos remanescentes, com vistas a fornecer insumos para a
formulação de políticas que visem ao equilíbrio sistêmico entre a
proteção dos recursos naturais e o desenvolvimento econômico com
inclusão socioprodutiva e recuperação de áreas degradadas. Desses
estudos e pesquisas resultaram diagnósticos completos sobre a realidade
do território, bem como uma base de dados inédita em escala cartográfica
regional, um prognóstico cenarizado da Amazônia Maranhense e uma

proposta de zonificação que atende às particularidades metodológicas
de um ZEE.

Atuamos com a certeza de que, para desenvolver qualquer
tipo de trabalho dessa magnitude, era necessário envolver profissionais
que atuassem em território maranhense. Assim, as pesquisas foram
desenvolvidas por 147 pesquisadores de nossas universidades e
institutos de pesquisas, de alunos de graduação a professores
universitários e pesquisadores portadores de títulos de mestre, doutor
e pós-doutor.

Esta é a primeira vez que se realiza tão vasto estudo de
planejamento territorial no Maranhão com o uso direto da capacidade
técnica desenvolvida em nosso Estado, fator este que criou uma nova
cultura profissional: a de que somos capazes de realizar trabalhos
estratégicos com credibilidade e qualidade.

Foram realizadas sete audiências públicas, nas cidades de
Imperatriz, Grajaú, Bacabal, Santa Inês, Pinheiro, Governador Nunes
Freire e São Luís, que contaram com ampla participação das classes
trabalhadoras, dos segmentos empresariais, das comunidades
quilombolas, dos gestores ambientais, de cientistas, de movimentos
ligados ao terceiro setor e de comunidades indígenas.

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico,
que corresponde a mais de 2/5 (dois quintos) do território maranhense
e abrange 108 municípios onde residem 61% da população maranhense,
encerra a primeira etapa do Zoneamento Ecológico-Econômico do
Estado do Maranhão.

Os estudos realizados para a formação deste ZEE consideraram,
dentre outros elementos, as consequências da falta de ordenamento
territorial em que se encontra o Bioma Amazônico Maranhense.

Ao tempo que se reconhece que situações associadas às
pressões de uso do território permitiram, nas últimas décadas, com
que não existissem mais estoques expressivos e contínuos de formações
florestais, destacamos que há uma grande quantidade de atividades
produtivas no espaço total amazônico em nosso Estado, muitas delas
implantadas entre as décadas de 1960 e 1970.

Nessas circunstâncias, após densa análise, que envolve um
lastro de mais de 10 anos, a partir das componentes vegetacionais e de
uso e cobertura da terra no Bioma Amazônico, com auxílio de imagens
de satélite e outros produtos cartográficos, indicamos a manutenção
de Reserva Legal de 80% para todas as áreas com florestas presentes
no território amazônico, bem como o padrão de 35% de Reserva Legal
para formações vegetais associadas a ambientes de cerrados.

Há, ainda, a previsão de reserva legal para áreas que não se
enquadram nos conceitos científicos de floresta e cerrado, visando
compatibilizar atividades humanas com a proteção ao meio ambiente,
concretizando o princípio do desenvolvimento sustentável.

Associado a esses quesitos, apresentamos, também, a
proposição de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade,
observando instrumentos legais nacionais e internacionais. A elas, são
somadas a configuração de um mosaico verde de zonas já protegidas,
bem como a necessidade de recuperação e restauração florestal de
corredores ecológicos naturais em Áreas de Preservação Permanente
(APPs).

Ressalte-se que, pelos mapas e estudos disponíveis, há registro
de que o Bioma Amazônico no Maranhão possuía aproximadamente
dois mil cursos d’água. Com o ZEE, tem-se a certeza de que dispomos
de quase 13 (treze) mil. Não obstante, metade deles, que são corredores
ecológicos naturais e preferenciais para a biodiversidade, passam por
problemas de estresse hídrico, ou seja, acumulam água apenas no
período chuvoso, tornando-se temporários. Desta feita, nosso estímulo
à recuperação das margens e nascentes desses cursos hídricos com o
estabelecimento de corredores ecológicos objetiva permitir às presentes
e às futuras gerações a salvaguarda de patrimônio ambiental
indispensável e estratégico para todos nós.

Esse conjunto de políticas conservacionistas estabelecidas pelo
ZEE-MA será responsável pela manutenção da segurança hídrica
regional, pela resiliência às queimadas e à mudança regional do clima,
pelos fluxos genéticos da biodiversidade e pela criação, manutenção ou



QUARTA-FEIRA, 05 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32
expansão de novos arranjos produtivos regionais associados à economia
verde e à agroecologia, por exemplo.

Portanto, nossa visão é estabelecer requisitos legais para que
haja a recomposição de ativos ambientais e de ampliação da cobertura
vegetal no território do Bioma Amazônico Maranhense.

A elaboração do ZEE-MA, além de pautar-se em metodologia
e critérios técnicos, consagrou, como todos os demais instrumentos de
planejamento desenvolvidos no nosso Governo, o princípio da
participação popular como mecanismo capaz de incorporar o
conhecimento da sociedade ao processo de construção de um Maranhão
melhor e de todos nós.

Faz-se oportuno registrar que, logo nos primeiros meses de
2020, dar-se-á início à elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico
do Bioma Cerrado.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da proposta legislativa em apreço, minha expectativa é
de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 003/2020

Institui o Zoneamento Ecológico-Econômico do
Bioma Amazônico do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

TÍTULO I
DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO

BIOMA AMAZÔNICO

Art. 1º Fica instituído, nos termos desta Lei, o Zoneamento
Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do Estado do Maranhão,
denominado ZEE-MA do Bioma Amazônico.

Art. 2º O ZEE-MA do Bioma Amazônico é um instrumento
de planejamento estratégico, bem como de ordenamento geográfico e
gestão territorial do recorte espacial definido por esta Lei, composto
de diretrizes e critérios ecológicos e agroecológicos, jurídico-
institucionais e socioeconômicos a serem considerados nas políticas
públicas estaduais, ambientais e socioprodutivas voltadas para:

I - a melhoria da qualidade de vida da população;
II - a proteção e a recuperação do patrimônio ambiental

remanescente;
III - o desenvolvimento socioeconômico sustentável;
IV - educação ambiental.
Art. 3º Em conformidade com a legislação federal específica, o

ZEE-MA do Bioma Amazônico, descrito cartograficamente no Anexo
Único desta Lei, será observado para a consolidação:

I - do processo de licenciamento ambiental;
II - das seguintes Políticas Estaduais:
a) Florestal;
b) de Recursos Hídricos;
c) de Mudanças Climáticas.
III - do Sistema Estadual de Unidades de Conservação da

Natureza;
Parágrafo único. O ZEE-MA do Bioma Amazônico será,

também, observado para a implementação de programas de fomento
ao desenvolvimento econômico e social sustentável.

Art. 4º Integram o Anexo Único a que se refere o caput do art.
3º desta Lei:

I - Mapa 1: Zonificação referente ao ano de 2019;
II - Mapa 2: Áreas Protegidas referentes ao ano de 2019;
III - Mapa 3: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

referente ao ano de 2007;
IV - Mapa 4: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada

do Bioma Amazônico referente ao ano de 2017;

V - Mapa 5: Aptidão Agrícola das Terras referente ao ano de
2019;

VI - Mapa 6: Hipsometria referente ao ano de 2019;
VII - Mapa 7 : Evapotranspiração Potencial Anual referente

ao ano de 2019;
VIII - Mapa 8: Bacias Hidrográficas e Redes de Drenagem

referentes ao ano de 2019;
IX - Mapa 9: Vegetação referente ao ano de 2019;
X - Mapa 10: Densidade Demográfica referente ao ano 2018;
XI - Mapa 11: Migração entre os Municípios de 2005 a 2010;
XII - Mapa 12: Taxa de Urbanização referente ao ano 2010;
XIII - Mapa 13: Produto Interno Bruto Per Capita a Preço de

Mercado Corrente referente ao ano 2016;
XIV- Mapa 14: Setor de Atividade Econômica de Maior Peso

no Valor Adicional Bruto referente ao ano 2016;
XV- Mapa 15: Atividade Econômica de Maior Peso no Valor

Agregado Bruto do Setor Secundário referente ao ano 2016;
XVI - Mapa 16: Atividade Econômica de Maior Peso no Valor

Agregado Bruto do Setor Terciário referente ao ano 2016;
XVII - Mapa 17: Quantidade de Comunidades Quilombolas

Reconhecidas referente ao ano 2017;
XVIII - Mapa 18: Assentamentos Rurais referentes ao ano

2018;
XIX - Mapa 19: Áreas Institucionais referentes ao ano 2019;
XX - Mapa 20: Usos Socioprodutivos e Institucionais

referentes ao ano 2019;
XXI - Mapa 21: Pressão de Uso do Território referente ao ano

2007;
XXII - Mapa 22: Pressão de Uso do Território referente ao

ano 2017;
XXIII - Mapa 23: Suscetibilidade Morfoclimática à Erosão e à

Lixiviação em Superfícies Geomorfológicas referentes ao ano 2019;
XXIV- Mapa 24: Suscetibilidade Geológico-Geomorfológica

referente ao ano 2019.
§ 1º Com base em estudos e avaliações técnicas das ações

previstas nesta Lei, os mapas referidos nos incisos I ao XXIV deste
artigo poderão sofrer atualização, por meio de decreto do Poder
Executivo, observada a obrigatoriedade de utilização de escala igual ou
superior a 1:250.000.

§ 2º A zonificação referida no inciso I deste artigo tem caráter
indicativo para a formulação e implementação de políticas públicas de
proteção ambiental, salvaguardas sociais e desenvolvimento
socioeconômico sustentável.

§ 3º Os originais dos mapas de que tratam os incisos I a XXIV
deste artigo ficarão depositados em arquivo específico do Instituto
Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográfico - IMESC ou
órgão ou entidade que vier a sucedê-lo, a quem compete disponibilizá-
los à sociedade em meio digital.

Art. 5º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:
I - área de preservação permanente (APP): área definida pela

legislação federal pertinente como área protegida, coberta, ou não, por
vegetação nativa, com a função ambiental de:

a) preservar os recursos hídricos;
b) preservar a paisagem;
c) preservar a estabilidade geológica;
d) preservar a biodiversidade;
e) preservar o fluxo gênico de fauna e flora;
f) proteção do solo;
g) garantia do bem estar das populações humanas;
II - bacia hidrográfica: área de captação natural da água de

precipitação, composta por um conjunto de superfícies vertentes e
uma rede de drenagem formada por cursos d’água que confluem até
resultar em um leito único no seu exutório ou ponto único de saída;

III - capacidade de suporte ambiental: conjunto de condições
ambientais capazes de dar suporte a usos, ações e influências antrópicas
em áreas específicas do território que, nesta Lei, são avaliadas em
razão dos riscos indicados nos Mapas 21 a 24 do Anexo Único;
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IV - economia da conservação: produção, distribuição e

consumo de bens e serviços por meio da utilização sustentável dos
recursos naturais, garantindo sua renovação e a autossustentação dos
ecossistemas;

V - equidade: distribuição justa dos direitos e do acesso aos
recursos e serviços;

VI - núcleo urbano: área de aglutinação das atividades de
trabalho, moradia e lazer, articuladas junto aos pontos modais de
transporte público, de alta e média capacidades, cujo adensamento
populacional seja compatível com a capacidade de suporte ambiental e
a manutenção dos serviços ecossistêmicos, consoante a otimização da
implantação e manutenção das infraestruturas urbanas;

VII - resiliência: capacidade do meio ambiente de retornar a um
patamar de equilíbrio após interferências, principalmente antrópicas;

VIII - risco e suscetibilidade ecológica integrada: chance de
ocorrência de evento negativo, de origem natural ou de ação humana,
de que resulte consequência adversa ou perda aos seres vivos, ao meio
ambiente, às atividades econômicas e à proteção das comunidades
humanas, cujo grau do risco esteja associado à probabilidade de
ocorrência e à magnitude de suas consequências;

IX - serviços ecossistêmicos: bens e serviços fornecidos a partir
dos ecossistemas naturais que beneficiam e mantêm o bem-estar das
pessoas;

X - Sítio Ramsar: áreas úmidas, como pantanais, baixadas e
demais superfícies cobertas de forma sazonal por águas, com
biodiversidade específica, adaptada à inundação, que sejam tituladas
pela Convenção Internacional Ramsar, da qual o Brasil é signatário;

XI - reserva legal: área localizada no interior de uma propriedade
ou posse rural, delimitada de acordo com a legislação federal pertinente,
com a finalidade de:

a) assegurar o uso econômico sustentável dos recursos naturais
do imóvel rural;

b) auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos
ecológicos;

c) promover a conservação da biodiversidade;
d) abrigar e a proteger a fauna silvestre e a flora nativa.
XII - florestas: coberturas vegetais nativas, com predominância

de espécies lenhosas, de porte elevado, com copas fechadas e altura de
estrato superior a dez metros em relação ao solo, correspondendo,
para o Bioma Amazônico maranhense, às seguintes classificações
estabelecidas no Mapa 9, constante do Anexo Único desta Lei:

a) floresta ombrófila densa submontana com dossel emergente;
b) formação pioneira com influência fluviomarinha arbórea;
c) floresta ombrófila densa de terras baixas com vegetação

secundária sem palmeiras;
d) floresta estacional semidecidual submontana;
e) floresta ombrófila densa aluvial e formação pioneira com

influência fluvial/lacustre arbustiva;
f) formação pioneira com influência marinha arbustiva;
g) floresta ombrófila densa aluvial;
h) floresta ombrófila densa submontana e vegetação secundária

com palmeiras;
XIII - ambiente de cerrado: áreas que apresentam ecossistemas

típicos do Bioma dos Cerrados e que estão inseridos em espaços da
Amazônia, correspondendo, para o Bioma Amazônico do Estado do
Maranhão, às seguintes classificações estabelecidas no Mapa 9,
constante do Anexo Único desta Lei:

a) savana parque;
b) savana arborizada;
c) campinarana arborizada sem palmeiras;
d) contato savana e floresta estacional.
Art. 6º O ZEE-MA do Bioma Amazônico tem por objetivo

geral a promoção da sustentabilidade no Estado do Maranhão nas
dimensões social, econômica, ambiental e político-institucional, por
meio da compatibilização do desenvolvimento socioeconômico
sustentável com os riscos ecológicos e os serviços ecossistêmicos, em
favor das presentes e futuras gerações.

Art. 7º São objetivos específicos do ZEE-MA do Bioma
Amazônico:

I - preservar, proteger, promover, manter e recuperar os
patrimônios ecológico, paisagístico, histórico, arquitetônico, artístico
e cultural do Estado do Maranhão;

II - estimular a economia da conservação como estratégia para
manutenção, recuperação, regeneração, restauração ou recomposição
da vegetação nativa do Bioma Amazônico maranhense;

III - diversificar a matriz produtiva com inclusão
socioeconômica e geração de emprego e renda, de modo compatível
com a capacidade de suporte ambiental;

IV - estimular atividades produtivas, com baixa emissão de
poluentes, respeitando os parâmetros nacionais e estaduais
estabelecidos para o uso dos recursos naturais;

V - promover a distribuição da geração de emprego e renda no
território;

VI - incorporar a avaliação dos riscos ecológicos nos
instrumentos formais de planejamento e gestão pública e privada para
garantia da integridade dos ecossistemas e manutenção dos serviços
naturais a eles associados;

VII - orientar os agentes públicos e privados quanto à
observância da capacidade de suporte ambiental, na formulação e
implementação das políticas públicas;

VIII - preservar e proteger as águas do território com ações de
gestão e manejo para estabilizar ou elevar os níveis de disponibilidade
e recargas hídricas nos aquíferos e melhorar a qualidade e a quantidade
de águas superficiais;

IX - promover a integração socioprodutiva e ambiental do
território, com a geração de arranjos produtivos e a implantação de
corredores ecológicos regionais.

Art. 8º Os riscos e suscetibilidades ecológicas integradas
identificadas no território e apresentadas nos Mapas 21 a 24, constantes
do Anexo Único da Lei, têm por objetivos:

I - fomentar sua incorporação no planejamento e gestão
territorial, particularmente nos instrumentos relativos ao uso da terra
e dos recursos naturais, da paisagem e da qualidade dos diversos espaços
no território, com vistas à promoção dos serviços ecossistêmicos;

II - esclarecer e informar sobre os riscos ecológicos e a situação
das águas no Bioma Amazônico no Estado do Maranhão;

III - estimular e fundamentar mecanismos de infiltração,
retenção, retardo e aproveitamento das águas pluviais para a melhoria
da gestão do ciclo hidrogeológico e a redução do escoamento superficial,
de erosão dos solos e de alagamentos;

IV - reduzir e mitigar os riscos de contaminação do subsolo e
de perda de formações vegetais nativas remanescentes;

V - estimular a formulação de políticas públicas para adoção
de tecnologias e qualificação dos padrões urbanos, visando a soluções
de recarga, redução de poluição, aumento do conforto higrotérmico,
redução das ilhas de calor e promoção da qualidade do ar.

TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO TERRITÓRIO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA DAS ATIVIDADES PRODUTIVAS

APLICÁVEIS AO ORDENAMENTO TERRITORIAL

Art. 9º Fica criada, no âmbito do ZEE-MA do Bioma
Amazônico, a classificação de naturezas de atividades para fins de
diversificação da matriz produtiva e localização de atividades
econômicas, da seguinte forma:

I - Atividades Produtivas de Natureza 1 (N1): atividades que
dependam da manutenção das formações vegetais do Bioma Amazônico
e dos serviços ecossistêmicos associados para seu pleno exercício, tais
como ecoturismo, turismo rural e de aventura, atividades industriais
relacionadas à bioprospecção e à biotecnologia, atividades
agroecológicas, recomposição, recuperação, regeneração ou restauração
de áreas degradadas;
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II - Atividades Produtivas de Natureza 2 (N2): atividades

relacionadas à exploração de recursos da natureza, tais como agricultura,
extrativismo vegetal, agroindústria, silvicultura, indústria da construção,
mineração, atividades agroecológicas, pesca, aquicultura e pecuária;

III - Atividades Produtivas de Natureza 3 (N3): atividades em
ambientes que não dependam diretamente da manutenção das formações
vegetais do Bioma Amazônico, relacionadas a comércio e serviços como
educação, saúde, telecomunicações, geração e distribuição de energia
elétrica, transporte e turismo;

IV - Atividades Produtivas de Natureza 4 (N4): atividades
relacionadas à exploração do potencial logístico do Bioma Amazônico,
tais como armazenagem e transporte, localizadas, preferencialmente,
nas extremidades da malha urbana ou contíguas às rodovias, ferrovias
ou hidrovias;

V - Atividades Produtivas de Natureza 5 (N5): atividades
relacionadas à transformação de matérias-primas e, preferencialmente,
associadas a serviços tecnológicos de alto valor agregado, na forma de
polos ou distritos, podendo demandar a implantação de infraestrutura.

§ 1º A classificação de naturezas de atividades produtivas visa
orientar a distribuição espacial das atividades econômicas no território.

§ 2º A localização das diferentes atividades produtivas, segundo
a sua natureza, dar-se-á mediante articulação dos diversos usos,
observadas a capacidade de suporte ambiental, a paisagem, a preservação
dos serviços ecossistêmicos, a aptidão agrícola dos solos, bem como a
prevenção e mitigação de riscos ecológicos no território.

§ 3º As atividades produtivas serão apoiadas e incentivadas
pelas políticas públicas, observada a legislação pertinente ao respectivo
licenciamento ambiental.

§ 4º A definição e a distribuição espacial dos usos rural,
ambiental, residencial, prestação de serviços, institucional, industrial
ou misto são estabelecidas em legislação específica, respeitadas as
diretrizes desta Lei.

CAPÍTULO II
DO ZONEAMENTO

Art. 10. O Bioma Amazônico do Estado do Maranhão fica
dividido em 17 (dezessete) zonas, a seguir especificadas, na forma do
Mapa 1, constante do Anexo Único desta Lei:

I - Zona 1: Baixo Gurupi;
II - Zona 2-A: Corredor BR-316;
III - Zona 2-B: Alto Pericumã;
IV - Zona 3: Reentrâncias Maranhenses;
V - Zona 4: Baixada Maranhense;
VI - Zona 5: Upaon-Açu;
VII - Zona 6: Munim;
VIII - Zona 7: Cocais;
IX - Zona 8 - Serras;
X - Zona 9-A: Planalto Sudoeste;
XI - Zona 9-B: Bico do Papagaio;
XII - Zona 10: Grajaú;
XIII - Zona 11-A: Gurupi;
XIV - Zona 11-B: Pindaré;
XV - Zona 11-C: Arariboia;
XVI - Zona 11-D: Corredor Canela-Guajajara 1;
XVII - Zona 11-E: Corredor Canela-Guajajara 2.
§ 1º As poligonais das Zonas integrantes do Mapa 1 poderão

sofrer alteração pelo Poder Executivo, com base em estudos técnicos,
no prazo de até dez anos, contados da data da publicação desta Lei.

§ 2º Nas Zonas de 1 a 10 poderão ser desenvolvidas Atividades
Produtivas de Natureza 1 a 5, em conformidade com os descritores
presentes no art. 9º desta Lei.

§ 3º As Zonas 11-A a 11-E constituem o território da Unidade
de Conservação de Proteção Integral, denominada Reserva Biológica
do Gurupi, e das Terras Indígenas atuais, circunscritas no território do
Bioma Amazônico maranhense, às quais se aplicam as seguintes normas:

I - receber apenas Atividades Produtivas de Natureza 1,
respeitada a legislação ambiental e os direitos dos povos indígenas
definidos na Constituição Federal;

II - fortalecer os mosaicos de paisagens naturais e os corredores
ecológicos;

III - permitir a recuperação, restauração ou recomposição
ambiental da cobertura vegetal nativa, com reintrodução de elementos
da fauna e da flora que sejam endógenos.

§ 4º O Poder Executivo editará decreto regulamentando a
caracterização, usos permitidos e definição de metas para cada uma
das Zonas.

TÍTULO III
DOS INSTRUMENTOS

Seção I
Dos Corredores Ecológicos Do Bioma Amazônico Maranhense

Art. 11. Ficam assim constituídos os corredores ecológicos do
Bioma Amazônico Maranhense:

I - Bacia do Alto e Médio Pindaré: terras indígenas e unidade
de conservação de proteção integral consideradas estratégicas para a
conectividade de remanescentes faunísticos e florísticos das faixas de
transição Amazônia-Cerrado no Estado do Maranhão;

II - Bico do Papagaio: reservas extrativistas e corredores de
fauna associados aos divisores de drenagem dos sistemas hidrográficos
Tocantins-Ararandeua-Gurupi-Pindaré, com presença elevada de fauna
considerada vulnerável;

III - Sítio Ramsar: áreas úmidas de importância estratégica
internacional para a conservação da biodiversidade e associadas a
terrenos alagáveis da Baixada Maranhense e aos manguezais e demais
ecossistemas de transição do continente para o oceano nas Reentrâncias
Maranhenses.

Art. 12. São objetivos dos corredores ecológicos:
I - garantir a conectividade e a funcionalidade das paisagens de

interesse ecológico, mantendo e potencializando os serviços
ecossistêmicos;

II - contribuir para a integração do desenvolvimento
socioeconômico com a proteção das paisagens e ecossistemas e a
manutenção da qualidade e disponibilidade das águas;

III - manter maciços vegetais representativos das diferentes
fitofisionomias do Bioma Amazônico, interligados por faixas de
vegetação natural, de forma a facilitar o fluxo gênico e a manutenção de
populações de fauna e flora, em especial para espécies raras, endêmicas
e ameaçadas em âmbito nacional e regional;

IV - promover a recuperação de áreas degradadas e a
recomposição da vegetação, restabelecendo as funções ecológicas de
porções do território;

V - incentivar a instituição de instrumentos econômicos
destinados ao seu fortalecimento;

VI - fortalecer a proteção ambiental nas APPs, com usos sociais
indiretos desse tipo de cobertura vegetal.

Art. 13. A regulamentação dos corredores ecológicos conterá:
I - o detalhamento técnico da sua estrutura e das respectivas

zonas;
II - o mapa-síntese, que deve valorizar as áreas de preservação

permanente presentes na porção continental do Bioma Amazônico;
III - norma específica estabelecendo processos de recuperação,

recomposição, regeneração ou restauração de áreas de preservação
permanente;

IV - os instrumentos de compensação ambiental que o órgão
estadual licenciador exigir em condicionantes, para que haja
conectividade das paisagens e diminuição das pressões antrópicas sobre
as áreas de preservação permanente.

Seção II
Da Reserva Legal

Art. 14. Sem prejuízo das normas de proteção aplicáveis às
terras indígenas, às unidades de conservação e às áreas de preservação
permanente, ficam estabelecidos os seguintes percentuais de Reserva
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Legal, com base no Mapa 9: Vegetação do Bioma Amazônico, constante
no Anexo Único desta Lei:

I - 80% em áreas com florestas;
II - 35% em áreas de formações vegetais associadas a ambiente

de cerrado.
§ 1º Os espaços inseridos em Terras Indígenas e em unidade de

conservação de proteção integral obedecem ao disposto na legislação
específica.

§ 2º As áreas de preservação permanente são consideradas
territórios de conexão da biodiversidade regional e sobre elas garante-
se a proteção integral da cobertura vegetal.

§ 3º Nas áreas com formações vegetais que não se enquadrem
nos incisos I e II do caput deste artigo, a reserva legal será de 50%
(cinquenta por cento).

§ 4º O uso sustentável dos insumos e dos produtos das áreas
de preservação permanente é garantido desde que esteja em consonância
com a legislação pertinente.

§ 5º As áreas onde houver necessidade de recomposição de
Reserva Legal para observância dos percentuais estabelecidos neste
artigo serão recuperadas em até dez anos, contados da data da publicação
desta Lei;

§ 6º Observados os limites constantes da legislação ambiental,
os percentuais previstos neste artigo podem ser alterados quando os
estudos de aprimoramento técnico-científico do Zoneamento Ecológico-
Econômico do Bioma Amazônico do Estado do Maranhão indicarem a
necessidade de maior proteção ambiental.

§ 7º Poderá ser instituída Reserva Legal em regime de condomínio
ou coletiva entre propriedades rurais, respeitados os percentuais
previstos neste artigo, em relação a cada imóvel.

§ 8º Os critérios de regularização, recuperação, restauração,
regeneração ou recomposição de cobertura vegetal, bem como de
monitoramento, avaliação, instrumentalização e controle de Reserva
Legal são estabelecidos pela Política Florestal Estadual.

Seção III
Sistema Estadual de Informações de Zoneamento Ecológico-
Econômico do Estado do Maranhão para o Bioma Amazônico

Art. 15. Fica estabelecido o Sistema Estadual de Informações
de Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão para o
Bioma Amazônico (SEI-ZEE), com os seguintes objetivos:

I - reunir dados e informações sobre água, ar, solo, fauna e flora
do Estado do Maranhão, em base cartográfica multiescalar;

II - oferecer suporte técnico ao Poder Executivo para a
formulação, acompanhamento e avaliação de políticas públicas que
busquem o equilíbrio entre a conservação ambiental, o desenvolvimento
econômico e produtivo regional e as salvaguardas sociais;

III - subsidiar a elaboração dos instrumentos de planejamento
e gestão do território;

IV - consolidar dados e informações gerados pelo Poder Público
e pelos empreendedores privados no âmbito dos processos
autorizativos;

VI - incorporar informações ambientais relevantes e validadas,
produzidas por instituições de ensino superior ou órgãos e entidades
integrantes da administração pública.

Art. 16. Compete ao IMESC, ou órgão ou entidade que vier
sucedê-lo, coordenar o SEI-ZEE bem como armazenar, integrar, gerenciar
e disponibilizar a base de dados gerada no âmbito do ZEE-MA do
Bioma Amazônico.

Art. 17. O Poder Executivo, por intermédio do órgão ou
entidade competente, disponibilizará os produtos resultantes do ZEE-
MA do Bioma Amazônico de forma sistematizada, em mídia digital.

Parágrafo único. A utilização dos produtos do ZEE-MA do
Bioma Amazônico obedecerá aos critérios de uso da propriedade
intelectual dos dados e das informações, devendo ser disponibilizados
para o público em geral, ressalvados os casos indispensáveis à segurança
e integridade do território maranhense.

Seção IV
Do Painel de Indicadores do Zoneamento Ecológico-Econômico

do Bioma Amazônico do Estado Maranhense

Art. 18. Fica instituído o Painel de Indicadores do Zoneamento
Ecológico-Econômico do Bioma Amazônico do Estado Maranhense
como instrumento de transparência, controle social e monitoramento
de sua implementação, que deve contemplar, no mínimo, os seguintes
temas:

I - meio ambiente e serviços ecossistêmicos;
II - desenvolvimento econômico com equidade;
III - infraestrutura para competitividade e qualidade de vida;
IV - governança e instituições para desenvolvimento sustentável,

transparência e controle social.
§ 1º O Poder Executivo Estadual estabelecerá os indicadores de

monitoramento da implementação do ZEE-MA do Bioma Amazônico,
mediante critérios referenciados por instituições e organizações
nacionais e internacionais especializadas.

§ 2º Os indicadores serão definidos por zonas, quando possível,
ou para a totalidade do território.

§ 3º O painel de indicadores a que se refere o caput deste artigo
será disponibilizado em até dois anos, contados da data da publicação
desta Lei, devendo ser atualizado, conforme estabelecido no Plano
Plurianual (PPA).

§ 4º A exclusão de indicadores somente ocorrerá no âmbito da
revisão do ZEE-MA do Bioma Amazônico, que acontecerá em até dez
anos contados da publicação desta Lei.

§ 5º As instituições executoras das políticas relacionadas ao
ZEE-MA do Bioma Amazônico disponibilizarão, ao órgão ou entidade
a que se refere o art. 16 desta Lei, registros administrativos e indicadores
ligados às respectivas áreas de atuação.

Art. 19. Para o alcance dos objetivos e estratégias do ZEE-MA
do Bioma Amazônico, o Poder Executivo, com a colaboração de
instituições de pesquisa, universidades, da sociedade civil e do setor
produtivo, promoverá a elaboração ou incorporação das seguintes
políticas, dentre outras integrantes de seus instrumentos de
planejamento:

I - política de desenvolvimento produtivo sustentável do Bioma
Amazônico do Estado do Maranhão, com foco nos estudos técnicos
que embasaram a elaboração da presente Lei;

II - política coordenada de controle e fiscalização ambiental e
de uso e ocupação;

III - política estadual de uso sustentável e de conservação dos
recursos e serviços ecossistêmicos;

IV - política fundiária;
V - política estadual para controle de emissão de gases de

efeito estufa, de diminuição de queimadas e de mitigação à mudança do
clima;

VI - plano de desenvolvimento do turismo;
VII - plano de monitoramento ambiental;
VIII - plano de ação de recuperação e recomposição dos

corredores ecológicos;
IX - planos de manejo das unidades de conservação estaduais.

TÍTULO IV
DAS TEMÁTICAS TRANSVERSAIS NO CONTEXTO DO

ZEE-MA DO BIOMA AMAZÔNICO

Art. 20. Compete ao Poder Executivo, em observância ao Plano
Estadual de Educação Ambiental do Maranhão, definido por
instrumento próprio, desenvolver atividades de Educação Ambiental
em espaços formais e não formais, bem como promover a capacitação
da sociedade civil no território do Bioma Amazônico maranhense, com
foco:
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I - na incorporação da dimensão ambiental na formação,

especialização e atualização dos educadores de todos os níveis e
modalidades de ensino;

II - em instrumentos e metodologias, visando à incorporação
da dimensão ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis
e modalidades de ensino;

III - no desenvolvimento de instrumentos e metodologias,
visando à participação dos interessados na formulação e execução de
pesquisas e práticas sustentáveis relacionadas à mitigação dos
problemas ambientais locais e regionais;

IV - no apoio a iniciativas e experiências locais e regionais de:
a) combate, mitigação e controle de queimadas;
b) prevenção às mudanças climáticas;
c) alternativas de reintrodução de espécies vegetais nativas de

usos sociais e naturais múltiplos;
d) manejo sustentável de recursos naturais em Unidades de

Conservação de Uso Sustentável e em comunidades tradicionais; e
e) fomento a práticas agroecológicas de baixo impacto ambiental

e com amplo potencial de uso no território.
V - na montagem de uma rede de banco de dados e imagens,

para apoio às ações enumeradas nos incisos I a IV deste artigo.
Art. 21. Na implementação das ações previstas no ZEE-MA

do Bioma Amazônico deve ser priorizada a implantação de
empreendimentos que estejam ligados à economia verde e à
bioeconomia, com vistas:

I - à utilização de iniciativas que busquem a valoração
econômica dos ativos ambientais locais e regionais através da inserção
social nos processos produtivos;

II - à implantação de arranjos produtivos relacionados ao
sequestro de carbono, a Mecanismos de Desenvolvimento Limpo e à
mitigação de impactos relacionados às mudanças climáticas locais,
regionais e globais;

III - à recuperação, restauração, regeneração e recomposição
de ecossistemas e de seus serviços associados por meio de
compensações ambientais;

IV - à implantação de projetos regionais de coleta, produção e
comercialização de mudas de espécies nativas, para fins de recuperação
ambiental;

V - ao aproveitamento da biodiversidade local e regional para
atividades relacionadas à bioprospecção e à biotecnologia, assegurando
a proteção dos recursos genéticos dos organismos e de seus ambientes
de ocorrência;

VI - à implantação de novas cadeias produtivas mistas, com
oportunidades de produção de bioinsumos, bioprocessos e bioprodutos
para agricultura, pecuária, aquicultura e indústria, a partir de atividades
rurais ou do uso sustentável da biodiversidade.

VII - à proteção do conhecimento tradicional associado ao
patrimônio genético pertencente a populações indígenas, de
comunidades tradicionais ou de agricultores familiares contra a
utilização e exploração ilícita.

Art. 22. Os órgãos e entidades integrantes das estruturas dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado observarão o
direito de populações indígenas, de comunidades tradicionais e de
agricultores familiares nas tomadas de decisão sobre assuntos
relacionados à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais
em seus territórios, nos termos desta Lei e do seu regulamento.

Art. 23. Às populações indígenas e demais comunidades
tradicionais que criam, desenvolvem, detêm ou conservam
conhecimento associado ao patrimônio genético do Bioma Amazônico
maranhense, são garantidos os direitos de:

I - ter reconhecida sua contribuição para o desenvolvimento e
conservação de patrimônio genético em qualquer forma de publicação,
utilização, exploração e divulgação;

II - ter indicada a origem do acesso ao conhecimento tradicional
associado em todas as publicações, utilizações, explorações e
divulgações;

III - perceber benefícios pela exploração econômica por
terceiros, direta ou indiretamente, de conhecimento tradicional
associado, nos termos da legislação em vigor;

IV - participar do processo de tomadas de decisão sobre
assuntos relacionados ao acesso ao conhecimento tradicional associado
e à repartição de benefícios decorrentes desse acesso, na forma do
regulamento;

V - usar ou vender livremente produtos que contenham
patrimônio genético ou conhecimento tradicional associado, desde que
provenham de materiais, recursos e processos lícitos, observados os
dispositivos presentes na legislação em vigor;

VI - conservar, manejar, guardar, produzir, trocar, desenvolver,
melhorar material reprodutivo que contenha patrimônio genético ou
conhecimento tradicional associado, com vistas ao fomento a cadeias
produtivas verdes no contexto das comunidades.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 24. Compete ao Poder Executivo:
I  - garantir os meios necessários à implementação do ZEE-

MA do Bioma Amazônico;
II - atualizar, no máximo a cada 10 (dez) anos, a lista de espécies

ameaçadas de extinção no Bioma Amazônico maranhense;
III - compatibilizar os zoneamentos ambientais com os planos

de manejo de unidades de conservação no Bioma Amazônico, no prazo
de 36 (trinta e seis) meses, contados da data da publicação desta Lei.

Art. 25. Quando houver grave descumprimento dos acordos
internacionais quanto à proteção dos ambientes e dos serviços
ecossistêmicos associados ao Bioma Amazônico no Estado do
Maranhão, o Poder Executivo poderá criar, por instrumento próprio,
uma Zona de Emergência Ambiental, cartograficamente delimitada e
acompanhada por estudos técnicos que a justifiquem.

Parágrafo único. A Zona de Emergência Ambiental deverá
priorizar a recuperação, recomposição, regeneração ou restauração de
ecossistemas e será definida mediante critérios técnico-científicos, em
consonância com as necessidades de salvaguardar a biodiversidade
regional e o conhecimento tradicional a ela associado.

Art. 26. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N.º 005/2020

Institui o “Dia Estadual de Limpeza Pública” no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Artigo 1° - Fica instituído o “Dia Estadual de Limpeza Pública”,
a ser comemorado, anualmente no dia 21 de setembro.

Artigo 2 o - Esta data fica incluída no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão

Artigo 3 o - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 20 de Janeiro de 2020. WENDELL LAGES -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei, visa mobilizar e incentivar
voluntários e conscientizar sobre a importância do seu Estado limpo,
pois o meio físico limpo é um instrumento de cidadania e dignidade,
evitando a proliferação de doenças e mazelas sociais. Entendido por
José Afonso da Silva, autor do livro Direito Urbanístico Brasileiro,
como “a interação do conjunto de elementos naturais e culturais que
propiciam o desenvolvimento equilibrado da vida humana”, o meio
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ambiente ecologicamente equilibrado é direito de todos, conforme lembra
o artigo 225 da Constituição Federal.

Na tarefa de preservá-lo e defendê-lo para as presentes e futuras
gerações, o poder público e a coletividade devem trabalhar em conjunto.
Por isso, além de cobrar dos governantes coleta de lixo regular e ações
para o tratamento e gestão de resíduos sólidos, a população precisa se
conscientizar e não despejar entulhos nos canais ou atirar lixo na rua.

O presente projeto de Lei faz alusão ao dia Mundial da Limpeza
(World Cleanup Day).

Uma iniciativa que começou na Estônia, no ano de 2008, onde
aproximadamente 50.000.pessoas se reuniram para limpar o país. O
movimento cresceu para ser a maior organização do gênero no mundo.
No Brasil, o movimento Let’s do It! Iniciou em 2011 - pelo Instituto
Limpa Brasil Let’s do It, e, em 2018 todos os países se uniram para a
realização do World Cleanup Day ou Dia Mundial da Limpeza.

Considerada a maior ação cívica da história, uniu em 2018,
mais de 18 milhões de pessoas em 159 países para limpar as cidades
simultaneamente, em um único dia (15 de setembro ).No Brasil, foram
363 cidades que realizaram a ação, mais de 100 mil voluntários retiraram
2mil toneladas de resíduos de praias, rios, praças, parques, avenidas,
ruas e terrenos.

Ao instituirmos ao calendário o dia Estadual de Limpeza
Pública, estamos incentivando não só o poder público, mas voluntários
a preservar o nosso, meio ambiente para a gerações presentes e futuras
do nosso Estado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 20 de janeiro de 2020. WENDELL LAGES -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N.º 006/2020

Declara de utilidade pública a Associação das
Donas de Casa da Vila Cascavel - São Raimundo.

Artigo 1°· É declarada de utilidade pública a Associação das
Donas de Casa da Vila Cascavel - São Raimundo, com sede no município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Associação das Donas de Casa da Vila Cascavel - São
Raimundo é uma entidade civil, de caráter beneficente, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada.

Tem com objetivos: Trabalhar com a assistência social, cultura,
conservação do patrimônio histórico e artístico, gratuidade da educação,
preservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico e ao amparo
da criança, adolescente e pessoas da 3a idade.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por essa associação que vem contribuindo de forma’
significativa e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a
utilidade pública que a reveste é medida justa com a qual será possível
à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LÉGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de dezembro de 2019. ADRIANO
– Deputado Estadual-PV

MOÇÃO N.º 001/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno,
solicitamos o envio de Moção de Pesar, pelo falecimento no último dia
18 de dezembro, do Vice-Presidente do Partido dos Trabalhadores no
Maranhão Aloísio Moreno da Silva Júnior, conhecido como Aloísio
Moreno.

Quero externar nossos sentimentos, e nossa solidariedade à
família, aos amigos, aos dirigentes e militantes do PT.

Neste momento de dor, este poder legislativo reconhece a
importância da sua luta na defesa da classe trabalhadora, da justiça
social e da democracia. Defensor incansável dos direitos humanos e da
cultura, que deixa um legado inominável de luta por um Maranhão e um
Brasil cada vez melhores, desejando que descanse em paz ao lado do
nosso bom Deus.

Transmita-se o teor desta à família enlutada, aos amigos e ao
Diretório Estadual do PT - MA pela grande perda.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 19 de dezembro de 2019. Deputado ZÉ INÁCIO – Deputado
Estadual-PT

REQUERIMENTO N.º 002/2020

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja consignado nos Anais desta Casa Legislativa um voto de
pesar pelo falecimento do Bispo Dom Enemésio Ângelo Lazzaris,
ocorrido no domingo passado no Hospital Dom Orione, onde se
encontrava em tratamento de saúde.

Nascido em Siderópolis SC, Dom Enemésio Ângelo Lazzaris
foi ordenado sacerdote orionita em 26 de julho de 1975. Foi diretor da
comunidade orionita, pároco da Paróquia do Sagrado Coração de Jesus
em Araguaína, Diretor do Colégio Dom Orione de São Sebastião do Rio
de Janeiro e Superior da Província Norte do Brasil da Congregação da
Pequena Obra da Divina Providência (Dom Orione). Em dezembro de
2007 foi nomeado Bispo pelo Papa Bento XVI

Foi nomeado bispo em dezembro de 2007 pelo papa Bento
XVI. Também foi presidente da Comissão Pastoral da Terra (CPT),
coordenador do grupo de trabalho da Confederação Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB) contra o tráfico de pessoas. Fez várias denúncias
contra conflitos agrários, trabalho escravo e assassinato de índios no
Maranhão.

Atualmente era bispo da Diocese de Balsas-Ma., onde, também
prestou relevantes serviços.

Bispo Dom Enemésio Ângelo Lazzaris deixou um exemplo de
vida com dignidade.

Requeiro, ainda, que seja encaminhada mensagem de profundo
pesar à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), bem
como aos familiares do saudoso ministro de Deus.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 03 de fevereiro de 2020. HELENA
DUAILlBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.02.2020
EM: 04.02.2020

R E QUE R I M E N T O N° 003/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o inciso VI, art. 158 do Regimento
Interno, requeiro a Vossa Excelência que depois de ouvida a

Mesa, seja retirado de tramitação o Projeto de Lei N° 621/2019, de
minha autoria. WELLlNGTON DO CURSO - DEPUTADO
ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.02.2020
EM: 04.02.2020
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REQUERIMENTO N° 004 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei nº
002/2020, capeado pela mensagem n° 003/2020, de autoria do Poder
Executivo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2020. -
Deputado Estadual – Rafael Leitoa

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.02.2020
EM: 04.02.2020

REQUERIMENTO Nº 005 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 90 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, comunico o meu desligamento
do Bloco Parlamentar Democrático.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de janeiro de 2020. -
Wendell Lages - Deputado Estadual

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente: Deputado
Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes. Deputado
Wellington, V. Exa. estava com saudade da tribuna?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas que
nos acompanham por meio da TV Assembleia o nosso mais cordial
bom dia. Que Deus seja louvado. Não andem ansiosos por coisa
alguma, mas em tudo pela oração e por súplicas e com ação de graças
apresentem seus pedidos a Deus (Filipenses 4. 6). Assim diz a palavra
do Senhor. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do
Maranhão e sobre a sua população. Senhor Presidente, população do
Estado do Maranhão eu ocupo a tribuna desta Casa, no Pequeno
Expediente, no primeiro pronunciamento em defesa da população do
Estado do Maranhão e, mais uma vez, para desmascarar as mentiras do
Governador Flávio Dino. Mais uma vez para fazer o enfrentamento do
‘governo da mentira’. É isso mesmo, Senhoras e Senhores, o ‘governo
da mentira’. Como que o Governador Flávio Dino vai para o seu
Twitter e ele diz: “O novo piso de remuneração para professores, de
40 horas no Maranhão, deve passar para R$ 6.358,00. A proposta será
enviada hoje para a Assembleia. E lembro que o valor do piso nacional
é de R$ 2.886,00”. Não se trata de desinformação, se trata de
manipulação. O Governador Flávio Dino faz o mesmo que Goebbels
fazia assessorando Hitler, o mesmo, a mesma coisa! Propagando uma
mentira para que ela se torne verdade, ao longo do tempo. Em 2017, o
Governador Flávio Dino mentiu para todo o Brasil dizendo que o piso
salarial dos professores do Maranhão era o maior do Brasil. Esta semana

o Governador Flávio Dino volta a mentir, volta a mentir descaradamente.
O ex-juiz federal, professor de Direito, que tem o conhecimento dos
termos jurídicos, ele utiliza o termo “novo piso”. Lembrando que não
é o piso, Governador. Ao falar do calote que ele quer dar nos professores,
a primeira coisa que o Governador Flávio Dino tem que fazer é ir para
as redes sociais e se retratar, é corrigir essa mentira. A primeira coisa.
Porque ao publicar que o piso salarial dos professores no Estado do
Maranhão é de R$ 6.358,00 e o piso nacional é de R$ 2.886,00 ele
mente para todo o Brasil. E aí vamos aos fatos - vamos aos fatos,
vamos aos fatos. Primeiro, o Secretário de Educação do Estado do
Maranhão, procurador, também professor de Direito, propaga a mentira
do governador, ele assina embaixo a mentira do governador. Olha o que
o Secretário Felipe Camarão replica nas redes sociais: novo piso de
remuneração para professores de 40 horas no Maranhão passa para
seis mil trezentos e cinquenta e oito reais. Senhoras e senhores, não é
o piso, é o teto, é o vencimento que é a união do piso com as
gratificações, mas vamos aos fatos para desmascarar o governador
Flávio Dino. O governador Flávio Dino mandou uma Mensagem para
esta Casa, a Mensagem nº 003 e nessa Mensagem 003 tem uma tabela
e esta tabela de vencimentos do governador Flávio Dino, em momento
algum, diz que o piso salarial é de seis mil trezentos e cinquenta e oito,
em momento algum, essa Mensagem Governamental, o Projeto de Lei
diz que o piso salarial é de seis mil reais. O piso é de dois mil e
oitocentos reais para 40 horas. Mas todos precisam compreender que
no Estado do Maranhão tem aproximadamente trinta mil professores.
Desses 30 mil professores, apenas 20% estão em regime de 40 horas,
ou seja, aproximadamente, seis mil professores é que terão o piso
salarial de dois mil e oitocentos reais podendo chegar ao teto salarial de
seis mil reais. Mas ele mente para a população, mente para os
professores, tenta ludibriar dizendo que o piso salarial é de seis mil, o
piso é só de dois mil e oitocentos reais. Lembrando que 80% dos
professores do Estado do Maranhão não terão esse reajuste de até
17%. 80% dos professores só terão reajuste de 5%. O que os professores
querem? Querem o reajuste linear de 12,84%. Eles não querem essa
tabela, conforme anunciada pelo Governo do Estado, e querem também
discutir, porque não foi discutido com os professores, foi discutido
com quem? Com o PCdoB? Com o Governador Flávio Dino? Com o
Sinproesemma? Que não representa os professores? Os professores
querem uma ampla discussão e querem um reajuste linear de 12.84%,
lembrando que Flávio Dino deu um reajuste, em 2015, de 13%, deu
calote em 2016, não reajustou os salários dos professores em 2016,
deu o calote em 2017, não reajustou o salário dos professores, fez uma
manobra e deu o reajuste, concedeu o reajuste em cima da GAM -
Gratificação de Atividade de Magistério, em 2018, continuou dando o
calote, não concedeu reajuste aos professores, em 2018, Deputado
Wellington do Curso entrou com uma representação no Ministério
Público, para que o Ministério Público pudesse se posicionar, o
Ministério Público pudesse cobrar do Governo do Estado os reajustes
de 2016, de 11.36%; de 2017, de 7.64% e de 2018, de 6.81%, ou seja,
o Governador Flávio Dino, mente, engana, tenta ludibriar, não só os
professores, a população do Estado do Maranhão, mas de todo o
Brasil. Hoje, estamos aqui desmascarando a mentira do Governador
Flávio Dino. Antes de votar qualquer projeto nessa Casa, o Governador
Flávio Dino tem que fazer, a primeira coisa que ele tem que fazer é se
retratar nas redes sociais, é se retratar no twitter e dizer realmente que
o deputado Wellington tem razão, que o deputado Wellington está
correto. Ele pode inclusive dizer que se equivocou, que estava
redondamente enganado e que não é o piso, porque ele mentiu. Ele que
trate de apagar esse twitter, ele trate de corrigir esse twitter, ele trate
de se reemendar nas redes sociais. O governador Flávio Dino, na sua
primeira publicação, tenta agradar os professores que estão reclamando
e que querem um reajuste de 12,84%. O governador Flávio Dino diz
que o novo piso de remuneração para professores é de 40 horas.
Senhoras e senhores, o governo da mentira não para, o governo da
mentira continua fazendo o que sempre fez: mentindo, mentindo. E o
mais grave, deputado César Pires, presidente Othelino, o governador
Flávio Dino gasta tanto dinheiro com propaganda mentirosa, dinheiro
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público com propaganda, Gilberto Leda, Yuri Almeida, Jorge Aragão,
imprensa do estado do Maranhão, deputados. O governador Flávio
Dino gastou o dinheiro público para fazer uma revista para mandar
para esta Casa uma mensagem! Senhoras e senhores, ele podia ter
impresso no papel chamex e ter distribuído, mas gastou dinheiro público
para mandar uma mensagem para a Assembleia. Isso é um escárnio,
isso é um escárnio! Martins Varão, isso é um escárnio!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, por favor, tem outros oradores.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, senhor presidente. Gilberto Leda, isso é um escárnio
com o dinheiro público. Gastar dinheiro público para mandar uma
revista, deputado César Pires, uma mensagem para a Assembleia
Legislativa. Olha o absurdo! Quanto não foi gasto! Poderia ter sido
investido na hemodiálise, no tratamento de câncer, na recuperação das
rodovias do estado do Maranhão. Isso é um escarnio com o dinheiro
público. É esse o governador que quer ser presidente da República.
Mas hoje, no primeiro pronunciamento, nós estamos desmascarando
as mentiras do governador Flávio Dino. Era o que eu tinha para o
momento, senhor presidente.

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

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa
Diretora, deputados e deputadas, funcionários da Casa, telespectadores
da TV e Rádio Assembleia, amigos da tribuna, profissionais da imprensa.
Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Eu quero dizer que agradeço a
Deus por este momento, pelo retorno das nossas atividades nesta
Casa. Somos cientes, deputada Daniella Tema, que o recesso parlamentar
não significa férias para os deputados. O bom parlamentar esses dias
de recesso aproveitou para visitar as suas bases. Eu vi a sua caminhada
e assim vários deputados visitaram as suas bases, eu andei por diversos
municípios estreitando laços, ouvindo o nosso povo para que em 2020
pudéssemos atender aos anseios da nossa sociedade maranhense. E eu
subo a esta tribuna novamente, mas dessa vez, meus queridos colegas
deputados e deputadas, para fazer um apelo a todos vocês, Deputada
Daniella Tema, Deputada Detinha, eu subo desta vez aqui para apelar,
para fazer um apelo a todos os nossos deputados. Este ano é um ano
de disputa eleitoral e eu sei que aqui tem vários deputados, amigos
deputados que concorrerão e disputarão essas eleições municipais,
mas eu quero chamar atenção de todos para a responsabilidade que
temos, para que consigamos em harmonia trabalhar em favor do nosso
povo maranhense e que divergências, picuinhas não sejam barreiras de
impedimento para a melhoria dos mais necessitados. Eu quero dizer
aqui que a política municipal, na política municipal não é necessário
que todos os problemas político-partidária, que vão acontecer em seu
município, trazer para esta Casa, porque pode atrapalhar o bom
funcionamento. Eu quero aqui, Deputado César Pires, dizer que eu
confesso que eu sei que este ano é um ano diferente, mas eu fiquei
preocupada. Eu fiquei assim um pouco nervosa, porque a gente sabe
que um ano de eleição é um ano assim que pode haver assuntos em que
pode chegar até brigas. E o ódio na política está tornando cada vez
mais difícil a convivência social. E se a gente não souber dividir isso...
o que eu quero dizer aos meus amigos deputados: vamos preservar,
vamos defender de acordo com o que é correto, mas vamos deixar a sua
política municipal mais para de onde você é. O que eu quero dizer aos
meus amigos, que sempre existe na política ataques à família. Eu trouxe
aqui esta placa para pedir, para fazer um apelo aos nossos nobres
deputados, que vamos preservar a nossa família, essa instituição divina
que foi criada por Deus e que vamos lutar para defender os nossos
valores. E dizer que essa instituição, criada por Deus, não se pode
envolver. Porque muitas vezes vem ataques, eu já presenciei aqui no
ano passado, ataques que chegaram a ofender seus parentes. Então

vamos saber separar as coisas, vamos ter um ambiente de paz, eu
quero aqui profetizar que este ano será um ano diferente para esta
Casa, em nome de Jesus, e que essa Casa vai ser referência nacional de
harmonia, de paz, e que cada dia mais possamos fazer um trabalho
bonito, como nós fizemos no ano passado. Eu vi aí no ano passado o
nosso desempenho, a nossa atividade parlamentar superou o ano de
2017. Então que possamos ser o exemplo para o Maranhão e para o
Brasil. E quero aqui dizer que 2020 será o ano de disputa eleitoral, mas
que seja marcado pela vitória da democracia e que nossos projetos
municipais não atrapalhem o funcionamento desta Casa, como eu já
falei, porque aqui defendemos e representamos um estado, um povo, e
esse é meu apelo aos meus colegas. Eu oro a Deus e aproveito esta
oportunidade para desejar a cada um dos meus queridos amigos e
amigas deputados e deputadas que nessa legislatura possamos produzir
ainda mais do que já produzimos no ano passado. Eu desejo que a
oposição veja situação e encurta as diferenças, pois, apesar do lados
opostos no cenário político do nosso estado, nós somos todos um só,
sim, eu clamo por união, como diz o Salmo 133 e versículo 1º que diz:
Oh! Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Que eu
possa ver, eu profetizo unidade para esta Casa, que haja paz, que não
haja desentendimento. Eu não vou aguentar ver os meus colegas aqui
no sopapo ou alguma coisa de agressão verbal assim, não, vamos nos
manter com ética, vamos trabalhar com seriedade. Eu desejo que a
ALEMA, que é bem presidida pelo nosso Presidente, Deputado
Othelino, que Deus continue dando discernimento e que esta Casa
sempre esteja ao lado do povo, que a democracia seja a tônica, que
ninguém tenha seu direito tolhido e ninguém seja perseguido por sua
religião, ninguém seja desrespeitado por suas preferências, qualquer
uma, Deus abençoe a nossa ALEMA, Deus abençoe a nossa família,
Deus abençoe o nosso Estado. Essas são as minhas palavras e eu quero
encerrar da mesma forma como eu iniciei ano passado com coro, refrão
da nossa harpa cristã que diz: “Os que esperam no Senhor, novas
forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão
sem se cansar, sem fatigar, ao de andar, correrão sem se cansar, sem
fatigar, onde andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar”. Muito
obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Duarte, V.Ex.ª está inscrito. Creio que seja da
última sessão do ano passado, vai declinar? Deputada Cleide Coutinho,
por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) – Senhor presidente, membros da Mesa, deputados
e deputadas, galeria e imprensa. Eu sei que é difícil, deputada Mical,
depois que V.Ex.ª cantou esse hino evangélico tão bonito, eu falar, mas
vou tentar, porque a gente precisa também falar da necessidade do
nosso estado. Eu quero iniciar as minhas palavras dizendo que fiquei
muito contente de estar aqui ontem quando o nosso governador Flávio
Dino prestou contas do que fez e do que pode fazer e me encantou
saber que ele vai fazer mais de 25 escolas em tempo integral. Já tem 10
no Maranhão do ensino médio, o que não é comum. Ele encaminhou
para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que trata do reajuste
dos salários dos professores de R$2.000, que é piso nacional, para
R$6.398. Na saúde, prestou contas da realização de 70 mil cirurgias e
da necessidade, da vontade e do interesse dele em aumentar para mais
de 80 mil, além da inauguração de estradas e do meio ambiente. Enfim,
é um governo sério que procura atender o nosso povo e, sobretudo,
prestar contas. Estou aqui hoje para falar também de saúde. Nós
sabemos que o serviço de neurocirurgia precisava se estender, deputado
Antônio, para outras regiões. Com muita alegria, eu e o deputado
Adelmo encaminhamos ao secretário de Saúde, Lula, e pedimos que
fosse inaugurado, naquela cidade de Caxias, um serviço de neurocirurgia.
Fomos prontamente atendidos, principalmente pela facilidade, porque
nós temos lá um serviço de oncologia, isto é, quimioterapia que eu pedi
ao governador Flávio que, com muita humanidade, instalou lá um serviço
de quimioterapia. Então hoje tem quimioterapia em Caxias, Imperatriz
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e São Luís. Graças a Deus, tem em Caxias, mas falta neurocirurgia. Em
face à facilitação de profissionais porque Teresina é perto e lá já tem
uma equipe de neurologistas. E o secretário Lula falou com o governador
que, prontamente, disse sim. Então, é com muita alegria que eu e o
deputado Adelmo estamos, neste momento, entrando com essa indicação
sabendo que Caxias vai ganhar. Todos sabem que o deputado Adelmo
é o pré-candidato a prefeito de Caxias, sabe que ele terá o meu apoio e
sabe que a nossa campanha não vai ser de calúnia, não vai ser de briga,
vai ser de trabalho. Assim que o deputado Humberto Coutinho, meu
marido, me ensinou que a gente pode ganhar sim, em qualquer lugar
onde a gente se encontrar, com trabalho, seriedade e justiça. Muito
obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César Pires, por cinco minutos sem apartes. Os
Deputados Vinícius Louro e Rafael ficarão para o Pequeno Expediente
de amanhã, tendo em vista que já vamos entrar no horário da Ordem do
Dia.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Presidente, galeria, imprensa,
senhores servidores da Casa. Quem viu o Governador falando ontem
dá a impressão que o Governo dele é o ‘governo das mil maravilhas’.
Eu pediria ao Deputado Roberto, ao Deputado Rigo, com a educação
que lhes são peculiares, os cabelos brancos do Deputado Carlinhos
Florêncio e quem ouviu ontem, diz assim... e aqui está um manancial
de situações e de atitudes das mais corretas possíveis. Eu estou de
posse aqui do Diário Oficial da União, da Secretaria Especial de
Desestatização, Desenvolvimento e Mercados onde faz um extrato de
rescisão. E que rescisão é essa? O que acontece é que a Superintendência
de Patrimônio da União do Estado do Maranhão pactuou com a
Secretaria de Governo do Senhor Galdino para tomar a administração
de um espaço físico pertencente a União. Evidentemente que sem
ônus. E vocês sabem o que a Secretaria fez? Repassou para a Mapa. E
sabem o que a Mapa, de forma irresponsável, fez? Licitou o que não
pode ser licitado, com uma carta de adesão. E estava se apropriando do
patrimônio público para poder servir de estacionamento cobrado com
a Park Estacionamentos. Senhores, desvio de conduta do Senhor
Galdino, desvio de conduta do Senhor Nunes que se diz advogado e
professor, mas comete equívocos. Senhores, o patrimônio é da União,
foi cedido pelo SPU sem ônus para o Estado. E o Estado de uma
Secretaria, que já não podia, sede à outra; e sem poder licitar, licita para
uma organização privada para cobrar estacionamento do povo. De
imediato o coronel Monteiro tomou conhecimento, chamou o Senhor
Galdino lá para puder saber do que estava acontecendo, que afirmou
que estava usando o patrimônio público para captação de recursos que
eu não sei para aonde foi, ou para aonde iria. A Empresa Park, de
estacionamento, pediu R$ 400 mil para ser, depois, subtraído quando
do faturamento do estacionamento que o povo ia pagar, o que não
paga. Um governo desonesto que nada parece com o que foi dito aqui
na tribuna ontem. O Senhor Galdino, o Senhor Nunes professor
ludibriando o enriquecimento ilícito para o Estado, se apropriando do
Patrimônio Público da União. E o que estou dizendo aqui está no
Diário Oficial e o coronel Monteiro no SPU está lá para poder prestar
melhor esclarecimento. Esse é o Governo do Senhor Flávio Dino, que
ontem aqui nas citações bíblicas parece que tem a redenção, parece ser
o arauto da pureza e da seriedade que não é. Senhores, queriam cobrar
estacionamento do bem público, cedido sem ônus ao Estado, que para
poder fazer o tripé passa para MAPA e a MAPA, o advogado
competente, o senhor Nunes, na verdade, deveria era ser exonerado. O
Bolsonaro por menos disso exonerou, mas o Flávio apanigua, eu acho
que ele sabe de tudo o que está acontecendo, porque não é possível
tanto apaniguamento. Não podia licitar, não podia terceirizar, não
podia se apropriar, não podia cobrar das pessoas do estacionamento,
que é público, está aqui a rescisão publicada no Diário e o coronel
Monteiro, do SPU, está lá para dar testemunho. Que governo, gente!
Tudo aquilo que foi dito aqui é um arsenal de mentira, mas nós vamos
tratar isso mais na frente, quero aqui apenas tratar essa situação. O

estacionamento que hoje a sociedade, o povo utiliza ia ser transformado
em estacionamento privado, mas não explicaram nem sequer onde iria
o dinheiro. Seu Nunes, ou você tem que aprender a estudar ou tem que
ser preso, para poder pagar a responsabilidade ou no mínimo, no
mínimo, no critério e no bem da verdade do serviço público, da coisa
pública, deveria ser exonerado do seu cargo. E essa Casa que foi dito
ontem que tem a responsabilidade de fiscalizar deveria encaminhar
Expediente também, o Ministério Público se silencia, eu não sei por
quê; porque não é preciso ser provocado por ofício, basta olhar o
Diário Oficial, e, na verdade, licitaram ainda, já estava a par, que tomando
conta disso, já começava a cobrar. Olha o tripé que fizeram, Secretaria
de Governo, depois MAPA, depois a licitação que não podia ser feita,
fizeram, e já estava começando a querer cobrar. Duas coisas, erraram
na conduta. Eu não creio que foi porque o senhor Secretário Nunes não
tem conhecimento, não. Apropriação indébita da coisa pública.
Desonesto. Isso sim é o que está acontecendo, mas vai continuar,
porque o senhor Flávio Dino apanigua e se aparelha com esse tipo de
gente, aqui no Maranhão. Mas está aqui o Diário Oficial, para quem
quiser ver, está aqui, rescisão, unilateral, por desobediência ao que foi
tratado no contrato.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
eu acho que eu estou inscrito no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – É porque o tempo do Pequeno Expediente acabou.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Passou tão
rápido essa primeira sessão que eu nem percebi. Desculpe, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Fica para a próxima sessão, Deputado Rafael, ou então V.
Ex.ª...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Em seguida à
Ordem do Dia, se puder me inscrever para a liderança do Governo, eu
agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já está inscrito. Projeto de Lei nº 625, de autoria da Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle (lê). Depende de
Parecer da CCJ, foi transferido da sessão do dia 11 de dezembro,
devido a pedido de vista concedido ao Deputado Adriano. Está suspensa
a sessão, para que a CCJ se reúna e emita o parecer.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor presidente,
o Projeto de Lei 625/2019 foi aprovado por unanimidade pelos
membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Encerrado
os trabalhos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o Projeto de Lei n.º 625/2019. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 539/2019, de autoria do
Ministério Público, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 160/2019, de autoria do deputado
Othelino Neto, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Por gentileza, solicite, se possível ainda nesta
sessão, votemos o segundo turno dessa matéria do Tribunal de Contas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ministério Público?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Do Ministério Público, digo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vamos só apreciar o requerimento de urgência, Deputado
Marco Aurélio, e em seguida, não havendo objeção, a gente já aprecia.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento n.º 001/2020, de autoria do Deputado Ricardo
Rios, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, não havendo objeção, vamos apreciar o Projeto de Lei
referente à reposição de perdas inflacionárias dos servidores do
Ministério Público, em segundo turno. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para
sanção.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Wellington do Curso, por 30 minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Assim diz as
escrituras sagradas: Vede quem faz, vede bem o que fazeis, porquanto
não distrais a justiça, simplesmente em nome de seres humanos. Mas
em nome do Senhor Deus que está convosco, observando o vosso
proceder quando pronunciais uma sentença. Que o temor de Deus, o
Senhor, desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado
no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade do Senhor nosso
Deus e Ele não aceita qualquer espécie de suborno. 2 Crônicas capítulo
19:6,7. Senhor Presidente, ontem na volta do recesso, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, todos nós deputados reunidos na
Casa do Povo, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, do
Poder Legislativo. Um dos Poderes, Deputado César Pires, e os
Poderes devem ser harmônicos, independentes entre si. E um dos
Poderes, Poder o qual nós fazemos parte, Poder Legislativo. E ontem
no Poder Legislativo, nós recebemos a visita do Exmo. Senhor
Governador Flávio Dino, e na visita que o senhor Exmo. Senhor
Governador Flávio Dino fez a esta Casa, ele veio fazer um
pronunciamento e é sobre esse pronunciamento do Governador Flávio
Dino na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão que eu quero
tecer alguns pontos, algumas considerações de suma importância.
Primeira que durante o Pequeno Expediente eu já chamei atenção do
escárnio do Governador Flávio Dino em gastar dinheiro público, gastar
dinheiro público sem dó e nem piedade. Gastar o dinheiro público do
suor do trabalhador maranhense. Do maranhense que já paga altos

impostos, porque o governador “impostor”, que é aquele que cobra
muitos impostos, o Governador Flávio Dino é um governador
“impostor”. É um governador que cobra muitos impostos. Cobra os
impostos dos maranhenses, uma alta carga tributária para gastar o
dinheiro, inconsequentemente, não tem prioridades e gastou o dinheiro
público dos maranhenses com uma revista cara. Deputado César Pires,
veja só, uma revista cara e onde mostra a quantidade de secretarias.
Nunca fez nada para enxugar a máquina pública. Nunca fez nada para
reduzir a quantidade de cargos comissionados. Olha a quantidade de
secretarias. E para divulgar. Deputado César Pires, Deputado Rildo
Amaral, eu pergunto ao Governador Flávio Dino, qual o motivo de
mandar o nome de todos os secretários numa revista para a Assembleia
Legislativa. Qual o motivo? Gastar dinheiro público para mandar o
nome de todos os secretários. E ele continua, faz um sumário, vem
falando do pronunciamento dele de 2020, os eixos para enfrentar a
justiça e justiça e aqui uma revista, uma revista com seu segundo eixo
com mentiras, com o dinheiro público, gastando dinheiro público com
propaganda mentirosa, propaganda enganosa. Segundo: qual a
necessidade de fazer uma revista para mandar para a Assembleia
Legislativa no primeiro dia? Isso é escárnio com a população. Isso é
escárnio! O que dizer para quem está fazendo o tratamento de
hemodiálise, para quem está fazendo o tratamento de câncer e que
aguarda para começar o tratamento daqui a seis meses? Diga para quem
aguarda para fazer o tratamento de câncer para iniciar daqui a seis
meses que o governo está jogando dinheiro fora com propaganda
mentirosa. Sabe quem sofre com o tratamento de câncer? É quem está
com o câncer e a família de quem cuida, de quem está fazendo o
tratamento de câncer. Então, isso é escárnio com o dinheiro público, é
jogar dinheiro público fora, um governo que não tem responsabilidade,
Yuri Almeida, um governo que não tem responsabilidade, um governo
que joga dinheiro público fora enquanto tem maranhense que está
vivendo na extrema pobreza. Nos cinco anos de Flávio Dino, a população
do Maranhão aumentou a quantidade de maranhenses que vivem na
extrema pobreza. É por isso que continua fazendo propaganda
mentirosa, propaganda enganosa com o dinheiro público. Mas vamos
lá nas falas do governador Flávio Dino de ontem, deputado César
Pires. Ontem, Flávio Dino disse que é um dever prestar contas. Prestar
contas para quem? Para vir à Assembleia para mentir! Prestar contas
para quem se não responde um único requerimento, uma única
solicitação, não tem transparência, não tem transparência no IPREV,
não tem transparência no FEPA, não tem transparência! E ele diz que
vem prestar contas! Prestar contas de que, senhoras e senhores? Prestar
conta de quê? Prestar contas do que ele quer, do que ele acha
conveniente, da sua demagogia, das suas mentiras propagadas com o
dinheiro público. O governador Flávio Dino, ontem, em uma de suas
falas, em uma das suas citações, disse que é uma obra governamental
mensurada por resultados objetivos. Quais são os esses resultados e
objetivos? Uma obra é mensurada com resultados objetivos, quais são
esses resultados objetivos? E eu pergunto para o governador Flávio
Dino: resultados objetivos com as publicações que ele faz nas redes
sociais? Com as publicações que ele gasta no horário nobre da televisão
brasileira? Quais são os resultados objetivos? Aquilo que ele quer
mostrar, aquilo que ele quer propagar, aquilo que ele quer divulgar,
dizendo como verdade, e aí ficamos com a indagação: quais são esses
resultados objetivos do governador Flávio Dino? E ele falou de um
tripé. Ontem o governador Flávio Dino falou de um tripé e citou,
durante o seu pronunciamento, o tripé da educação, que já são quase
mil Escolas Dignas, mas muitas são dignas de pena, muitas são dignas
de pena. Aí nós perguntamos ao Governador Flávio Dino e ele conta
com essas mil escolas. Será se ele está contando ou está reduzindo,
diminuindo as escolas que nós denunciamos? Que nós fiscalizamos e
que nós encontramos e constatamos que são escolas dignas de pena? O
Governador Flávio Dino se vangloria tanto da educação de qualidade
no Estado do Maranhão, da Escola Digna que deputados estaduais
foram a outro Estado, foram a outro município verificar a educação
pública da cidade de Sobral. Senhoras e Senhores, por que não foram
falar com o Governador Flávio Dino? Com o Secretário de Educação
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do Estado do Maranhão? É preciso ir ver case de sucesso, verificar a
educação de sucesso em outro Estado? Educação de sucesso na cidade
de Sobral? E a nossa educação no Estado do Maranhão? A nossa
educação digna? As escolas dignas de pena? Eu tenho aqui agendado
com a Comissão de Educação desta Casa uma visita a cidade de
Barreirinhas, uma escola que eu denunciei, que teve uma reforma de
mais de R$ 20 mil, só que os alunos e professores nunca viram um
técnico, nunca viram um pedreiro, nunca viram um servente de obras
para fazer essas obras lá na cidade de Barreirinhas. E até hoje não tem
explicação do Governo do Estado. É essa a educação de qualidade?
Senhoras e Senhores, uma educação pública de qualidade se faz com os
prédios, a construção e reforma dos prédios, as instalações físicas, o
apoio e atenção aos alunos, com Bibliotecas, com quadras
poliesportivas, também a valorização dos professores. Senhoras e
Senhores, chegou uma mensagem a esta Casa, que o Governador Flávio
Dino não faz valorização dos professores. Ele dá o calote pelo 4º ano
seguido. Em 2016 não concedeu reajuste. Eu quero debater com alguém
da base do governo, com o líder do Governo Rafael Leitoa, eu quero
debater a valorização dos professores do Estado do Maranhão. Ao
olhar a educação lá de Sobral, ao olhar a educação de outro Estado
vamos debater e vamos conceder a valorização dos professores do
Estado do Maranhão. Chegou a hora. Chegou a hora! Eu vou cobrar
dos deputados da base do Governador Flávio Dino esse reajuste dos
professores. E Senhoras e Senhores, eu quero debater com os deputados
da base do Governador Flávio Dino com argumentos, porque o
Deputado Wellington do Curso foi, em 2017, procurar o Ministério
Público para que o Ministério Público pudesse cobrar do Governador
Flávio Dino a aplicação da lei, a Lei do Piso. Ele deu o golpe em 2016,
deu o golpe em 2017 reajustando a GAM e não o piso. Deu o golpe em
2018, deu o golpe em 2019 e agora mente. Deputado Rafael Leitoa, só
a sua atenção, por gentileza. Só a sua atenção. Deputado Rafael Leitoa,
por gentileza. O Exmo. Governador do Estado do Maranhão, Deputado
Rafael Leitoa, foi para o Twitter dizer que o piso salarial... vou ler para
V. Exa.: “O novo piso de remuneração para professores de 40 horas
deve passar para R$ 6.358,00”. O piso! Não é possível que o governador
e juiz federal, professor de Direito cometeu um deslize, não é deslize,
é má-fé, é mau-caratismo, é mentira, ele fez isso em 2017 e eu
desmascarei, só que não tive forças diante de todo poder econômico de
setenta milhões de reais na Secretaria de Comunicação para propagar a
mentira ao longo do tempo, para que a mentira seja propagada ao longo
do tempo. Senhoras e Senhores, foi só o Flávio Dino já publicar essa
mentira dizendo que o piso salarial de seis mil reais, que soltaram
banner de São Paulo, o banner de São Paulo diz: “o piso salarial de
Flávio Dino é seis mil”, o piso salarial do Dória, o governador de São
Paulo, é de dois mil e oitocentos. Flávio Dino usa as mesmas táticas, as
mesmas técnicas de Adolf Hitler, Flávio Dino utiliza a mesma técnica
utilizada pelo seu Ministro de Comunicação, Goebbels fazia isso,
propagava uma mentira ao longo do tempo até que se tornasse uma
verdade. Flávio Dino está mentindo desde 2017 dizendo que os
professores do Maranhão recebem o maior piso salarial e agora em
2019 não sou eu que estou dizendo, senhoras e senhores, está aqui.
Deputado Rafael Leitoa, o Governador Flávio Dino publicou e o
Secretário de Educação republicou dizendo que o piso salarial, o piso
salarial é de seis mil reais, senhoras e senhores, a lei veio para cá e a lei
não diz isso, a base, o teto, Deputado Rafael Leitoa? Oh! Quanta
honra, já estava esperando V. Ex.ª, pois não, Deputado Rafael Leitoa,
fique à vontade para tentar amenizar as mentiras do governador Flávio
Dino. Fiquem à vontade, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) - Eu
estou inscrito no expediente da Liderança, não sei talvez não tenha
tempo, como V. Ex.ª está pedindo para gente antecipar o debate e com
muita tranquilidade iniciar uma fala que aquilo que V. Ex.ª não quer ver,
não sou eu que eu vou fazer V. Ex.ª enxergar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu sou míope e usando óculos de grau, o novo piso.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Se
V. Ex.ª deixar eu falar, eu continuo senão eu vou usar o tempo que eu já
estou inscrito.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pode usar, jovem, pode usar.

O DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) - Não sou eu que
vou fazer V. Exa. enxergar, a Mensagem 003/2020 que o Governador
Flávio Dino enviou aqui a esta Casa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A
mensagem está aqui, a mensagem...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) - Traz
a tabela de vencimento do Magistério da Educação Básica do Estado
do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Certo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) -
Quando o Governador Flávio Dino diz que o piso salarial do professor
40 horas do Maranhão a remuneração...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Ham, ham...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) - Está
aqui em R$ 6.358,96, se V. Ex.ª souber ler e quiser enxergar, V. Ex.ª vai
ver, está aqui a Mensagem Governamental...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Ham...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – O
salário inicial de 40 horas do professor do Maranhão passa a ser R$
6.358,96 e o teto de R$ 8.092,07 e o professor de 20 horas R$ 2.727,50,
está aqui, deputado, eu não sei o que V. Ex.ª tanto diz, que é mentira,
que é mentira; está aqui na Lei que V. Ex.ª vai apreciar e eu espero
contar com o seu voto para aprovar esses reajustes dos servidores da
educação que tanto necessitam também desse reajuste,
complementando a valorização que o Governo Flávio Dino implantou
desde do seu início do seu governo, desde o início do seu governo que
a educação do Maranhão tem recebido diversos investimentos, seja na
infraestrutura, seja nas progressões dos professores, seja no concurso
público e seja, sim, no maior salário do Brasil. Isso que V. Ex.ª não quer
enxergar e não sou eu que vou fazer Vossa Excelência enxergar, porque
o pior cego é aquele que não quer ver. Vossa Excelência não quer ver
isso, Vossa Excelência quer ver outros números que não condizem com
a realidade. Todos os 42 deputados terão acesso, aliás, têm acesso
porque a lei já foi publicada, a mensagem está publicada no Diário
Oficial e todo mundo pode ler, está aqui, 40 horas. Qual é o menor
salário? R$6.358,96, sem falar...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
menor é piso ou teto? Só para eu compreender, só para eu entender. O
menor é piso ou teto?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Óbvio que o
menor é piso

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Ok.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - O maior é
teto, de R$ 8.092,07, e o menor de R$6.358,96 é o teto. Eu acho que
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Vossa Excelência que está fazendo a tática do Hitler em dizer todo dia
que o governador é ruim, todo dia que o governador é mau caráter, todo
dia que o governador é mentiroso, achando que a população do
Maranhão vai acreditar no discurso vago de Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Ok.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - O governador
está no segundo ano do seu segundo mandato, iniciando o segundo ano
do seu segundo mandato, aprovado. Se hoje ele tem uma repercussão
nacional, é porque aqui existe política pública séria voltada inclusive
para a evolução do IDEB, cujos números estão aí. Conteste os números
do IDEB. O Maranhão evoluiu, o Maranhão nunca teve o IDEB que
tem hoje. Se nós, que Vossa Excelência citou, eu inclusive estive na
comissão visitando o município de Sobral, no estado do Ceará, que
possui um dos maiores IDEBs do Brasil. Foram consecutivas gestões
probas com investimento na educação. O Maranhão, na gestão do
governador Flávio Dino, começou uma política de investimento séria
fazendo as Escola Dignas, substituindo as escolas de taipa, e tudo isso
é um processo lento, não é um processo do dia para a noite, mas o que
significam os números do IDEB? Que nós estamos avançando. Essa
política de valorização dos professores da Educação Básica está aqui
refletida na lei, e eu espero que o deputado Wellington do Curso não
vote contra o reajuste dos professores. Eu quero contar com o voto do
deputado Wellington para que a gente possa aprovar esse projeto de
lei que está tramitando na nossa Casa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, é para o senhor. Palmas para o deputado
Rafael Leitoa. O deputado Rafael Leitoa desmascarou o governador
Flávio Dino, o líder do governo desmascarou a mentira do governador.
Ele mesmo confirmou, piso é piso, teto é teto. Por gentileza, alguém
aqui. Alexandre, por gentileza, leva ali para o deputado Rafael Leitoa o
que o governador Flávio Dino está dizendo que o novo piso é de
R$6.000,00.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado
Wellington, um aparte por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só um instantinho, deputado César Pires. Deputado Rafael Leitoa,
Vossa Excelência desmascarou o governador Flávio Dino. Vossa
Excelência reconheceu que o governo Flávio Dino mente nas redes
sociais. Não se preocupe, não, deputado Rafael, que eu mandei essa aí
para o senhor, mas eu tenho a original aqui. Vamos lá novamente. O
novo piso, e aí, deputado Rafael, é piso ou é teto?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado,
eu já lhe disse mais uma, não sou eu que vou fazer Vossa Excelência
enxergar. O menor salário do professor de 40 horas no estado do
Maranhão é de R$ 6.356,96. Está aqui, o menor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Piso ou teto?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – O menor. O
menor é piso. Vossa Excelência não entende. O maior é R$ 8.000,92,
dependendo da titularização dos professores. Vossa Excelência não
quer enxergar, não sou eu que vou fazer. Vossa Excelência pode continuar
fazendo esse discurso que não convence ninguém.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado, olhe a sua tabela. O piso é de R$ 2.800, deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pode
continuar fazendo esse discurso. Isso é vencimento, deputado. Eu
estou falando de salário, de remuneração. Entenda. Vossa Excelência

quer fazer um discurso da tática do Hitler para dizer que não é, mas
está aqui. E outra coisa: quem pode confirmar são os professores que
vão receber os seus salários no final do mês, não é o deputado Rafael
Leitoa, até porque os seus objetivos são outros, que vai convencer
Vossa Excelência. Então, esse debate é vazio porque eu não vou conseguir
convencer, porque Vossa Excelência enxergar, graças a Deus, mas não
quer enxergar e o pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse discurso
é vazio, deputado, está, infelizmente, lhe “descredibilizando” perante
a sociedade maranhense.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O
senhor sabe me dizer quantos professores vão receber esse salário de
seis mil reais? Não o piso, mas o teto de seis mil reais. V. Exa. sabe? Se
V.Exa. não sabe eu vou dizer para V.Exa. Não são todos os professores.
Ele tinha que dizer aqui, “a alguns professores”, alguns! A alguns
professores... porque em um total de quase 30.000 professores,
Deputado Rafael Leitoa, só aproximadamente 20%, só
aproximadamente 6.000 professores é que terão...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado, V.
Exa. insiste. E está aqui escrito: “Novo piso de remuneração para
professores 40 horas, no Maranhão, deve passar para R$ 6.358,00. A
proposta será enviada hoje para a Assembleia”. Só se V. Exa. rejeitar o
projeto...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Ele fala do piso nacional?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Se V. Exa.
rejeitar o projeto, isso aqui infelizmente não vai acontecer. Mas tenho
certeza que vou contar com o seu voto para aprovar o reajuste dos
professores. Não acredito que V. Exa. vá votar contra. Se V. Exa. aprovar,
com os demais colegas, sim, a remuneração inicial para professor 40
horas vai passar para R$ 6.358,00, sendo a maior remuneração do
país, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Ei, ele lembra que o valor nacional é de R$ 2.800,00, interpretação
simples, básica. Ele compara o piso nacional que é de R$ 2.800,00 e o
do Estado também é de R$ 2.800,00, jovem. Simples. Mas Deputado
Rafael Leitoa, o projeto veio para cá e não foi discutido com os
professores. Nós já estamos solicitando uma audiência pública para
discutir com os professores, porque os professores não querem esse
reajuste de Flávio Dino. Os professores querem um reajuste linear de
12.84%, porque da forma como foi mandado esse projeto para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, só vai contemplar, na
sua magnitude, 20% dos professores e 80% dos professores só terão
reajuste de 5%. Entendam bem, a manobra do Governador Flávio Dino,
a tentativa de golpe: esse reajuste está vindo para a Assembleia
Legislativa, ele não é linear para todos os professores. Ele concede
reajuste, para alguns professores, de até 17%, mas 80% dos professores
só terão reajuste de 5%. Ei, atenção aqui deputados, atenção população
do Maranhão: 80% dos professores só terão reajuste de 5%, só que a
partir de março serão fisgados com 3% da Previdência. Lembram,
lembram que o Flávio Dino aprovou aqui no afogadilho, em 24 horas,
com o voto contrário do Deputado César Pires, do Deputado Adriano
e do Deputado Wellington do Curso, todos os deputados da base
votaram a favor e nós votamos contra? Aumentou a contribuição de
11% para 14% a alíquota, Deputado César Pires, de 11% para 14%,
aumentou em 3%. Ou seja, 80% dos professores vão ter reajuste só de
5% e mesmo assim ainda vão perder 3% a partir de março. Ou seja, o
reajuste é só de 2%. É muita manobra, é muita maldade, é muito golpe,
é muita mentira, é muita cara deslavada. Mas era sobre isso que eu
queria falar da educação. Porque o Governador Flávio Dino elencou 3
pontos: elencou o ponto da educação, elencou o ponto da saúde, e eu
vou falar da saúde rapidamente, vou falar da infraestrutura e aí depois
eu passo para o Deputado César Pires. Vamos falar da saúde. Senhoras
e Senhores, o maranhense está padecendo por falta de saúde. Hospitais
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lotados, as reclamações são constantes em todos os lugares e ele vem
falar que aumentou a quantidade de leitos, vem falar que tem o melhor
atendimento da história. Senhoras e Senhores, estamos diante de um
surto do Coronavírus lá na China, que Deus tenha piedade de nós se
esse Coronavírus chega ao Estado ao Maranhão, porque, meu amigo,
não estão combatendo nem a chikungunya, nem ZiKa Vírus. A
quantidade de mães que tiveram seus filhos com microcefalia, a
quantidade de mães que tiveram com microcefalia, a quantidade de
pessoas que nós teremos uma geração de pessoas com deficiência.
Meu amigo, o cidadão está chegando na UPA, Deputado César Pires,
está com uma febrezinha não é nada, manda para casa. Quer dizer se a
pessoa tiver o coronavírus, chegar numa UPA, chegar em um pronto-
socorro, chegar em um hospital e aí o médico diz que não é nada e
manda para casa, vai morrer em casa, contaminando aos demais. Essa
é a saúde do Estado do Maranhão. Vamos falar de segurança, que o
tempo é curto, segurança pública. Por que o Governador Flávio Dino
não nomeia os 1.750 policiais militares que fizeram o curso de formação
e os mais de 200 que já fizeram também o curso de formação estão sub
judice. E mais os 300 policiais civis que já fizeram o curso de formação
também. Ah, nós já temos bastante policiais! Na propaganda mentirosa,
sim, na propaganda mentirosa o Governo diz que tem 15 mil policiais
militares e só tem 11.199, um ofício encaminhado pela própria Polícia
Militar à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, nós
estamos solicitando, em caráter de urgência, a nomeação de todos os
policiais militares formados, não nomeados e demitidos pelo
Governador Flávio Dino. A nomeação de todos os sub judice e a
nomeação de todos os 300 policiais que também aguardam a nomeação.
Além disso tem outros concursos que ele usou para mentir, propaganda
enganosa da AGED, do IPREV, um monte de cargos comissionados.
Mas isso será pauta das nossas ações, a partir da semana que vem
mostrando a quantidade de cargos comissionados. E aí ele não falou de
infraestrutura, falou que está reformando algumas rodovias. Vamos às
rodovias. Ei, olha a primeira delas. Que lindeza, hein! Que belezura
hein, Flávio Dino, que belezura. MA-006. Uma dor. Um sofrimento.
Por onde é escoado boa parte de nossos grãos! Eu já denunciei dinheiro
público desviado, até hoje seu Clayton Noleto, Secretário de
Infraestrutura, não deu nenhuma satisfação. Eu peguei todo material e
mandei para Polícia Federal, para Polícia Civil, Ministério Público
Federal, Ministério Público Estadual e BNDES. Dinheiro público
jogado fora. Essa é a situação da MA-006. MA-006, asfalto já,
manifestação para recuperação da MA-006. MA-026, deputado César
Pires já fez reclamação dessa rodovia inúmeras vezes, até causar um
acidente, até morrer alguém, morrer algum maranhense. Paulo Ramos,
119, um médico que trabalha em Lago da Pedra mandou as imagens,
mandou vídeos! Deputado Wellington, nos socorra. Deputado
Wellington, denuncie, ninguém faz nada, todo mundo calado. Senhoras
e senhores, a MA-119, Paulo Ramos a Lago da Pedra, olha a situação
caótica das rodovias estaduais. Olha a MA-203, pertinho aqui da gente,
olha aí, gente. Olhai aí MA-201, 202, 203, região metropolitana, olha
a situação, sem falar nas obras do BRT, lá no Araçagy, mas é um outro
pronunciamento. MA-206 trecho em Carutapera e Luiz Domingues,
olha essa piscina, MA-206, deputado César Pires, como é que se
trafega numa rodovia dessa? Deputado Wendell, deputado Rafael
Leitoa, só pedi atenção do deputado César Pires, por gentileza,
deputado Ariston. MA-310, isso é uma MA? Deputado Rigo Teles,
deputado Carlinhos Florêncio, isso é uma MA? E aqui a MA 315, que
nós denunciamos ainda durante o período de recesso, totalmente
esburacada. A rodovia completou agora um ano, nós cantamos até
parabéns, um ano de inaugurada, e a situação que está é essa. Deputado
César Pires, com a palavra. Deputado Rafael Leitoa, deixe o deputado
César Pires usar a palavra, por gentileza. Deputado César Pires, com a
palavra. Muito obrigado, deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - E Deus abençoe a
todos nós. Eu quero dizer que eu quero pedir para o líder do governo,
deputado Rafael, que V.Ex.ª me traga o Ideb dos últimos cinco anos do
governo do estado, por favor. Não minto, eu mesmo sei tirar, talvez eu

não tenha conhecimento, mas me traga, eu faço questão que V.Ex.ª me
oficialize isso, o Ideb dos últimos cinco anos. Eu não sei tirar, vai ao
meu gabinete e me ensina a tirar ou tire para mim os últimos cinco
anos, porque alardeia tanto e eu não tenho ainda, eu queria ter a evolução
do Ideb. Eu queria que o senhor me desse só para poder, eu não estou
contestando nada, eu só digo isso, até porque eu não acredito em
revolução educacional com ambiência física. Se V.Ex.ª botar seu filho
para estudar agora, a primeira coisa que vão perguntar é a metodologia.
E o professor quando é escuto por uma escola privada, a primeira
coisa que tem é a titulação dele. Então, eu quero deixar claro aqui, como
professor e estou em processo de aposentadoria, eu estou em processo
de aposentadoria por conta da minha vida, e lá tem o meu piso salarial
de professor universitário, com 16 anos quase.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Rafael, só prestar atenção rapidinho no esclarecimento do
deputado César Pires, por favor.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Entre pró-reitor,
diretor de curso, diretor de centro, reitor, tudo, eu não consegui aprender
que com a GAM pode ser tirada a qualquer hora.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Gratificação qualquer governo retira.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – O piso é o que
está aqui primeiro, é o inicial. Quando você faz um seletivo para um
professor ou um concurso para professor, está lá o piso. Ao longo do
tempo, ele apresenta a titulação dele, especialização, mestrado,
doutorado, doutoramento, ele tem uma titulação dada que, aliás, o
governo não paga. O contrato de risco para quem dá aula naquela
escola do presídio não tem também um risco lá, não, que está rezando
no estatuto. Então, tem muita enganação nisso. Se você vai para o
exercício de um cargo e não está dentro do magistério de sala de aula ou
está de licença, o que vale é o piso, não é a GAM. Portanto o piso é de
R$1.443,00. Por que o Doria botou R$2.886,00? Porque é o limite
quando você bota a GAM.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - E
aí acrescenta as gratificações com certeza.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - A GAM varia de
acordo com a organização. O Doria, se ele botasse lá, talvez a GAM
dele seja até maior do que a nossa, mas ele foi mais honesto, é nisso que
a situação se confunde. Por que aqui em cima o percentual que ele disse
que é 17? Porque o percentual, ainda assim, tem o remanescente em
torno de 5% a 8% de professores que só têm o ensino médio. Esse
professor que tem o ensino médio, botaram 17% em cima de uma base
pífia do sujeito que não é titulado. Se hoje tem titulação aí na rede,
graças às minhas mãos que colei grau de 36 mil professores. O senhor
Marco Aurélio sabe disso, lá atrás, em Imperatriz, como nós ajudamos.
Ele conhece, lá não pode, apesar das divergências partidárias, somos
professores e conhecemos isso. Então nós contribuímos para esse tipo
de situação, e eu não acredito que a ambiência física faça revolução. Foi
assim com Vygotski, foi assim com Piaget, foi assim com Paulo Freire,
Rosset Martin, todos, todos os que eu conheço, e aqui eu passaria
muito tempo, mas a base daqui das 40 horas é R$ 1.443,00. Os
agregados não é base.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
De 20 horas.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Não é base, a
base de 40 horas é 2.800... ou então eu desaprendi tudo o que eu fazia
nos Departamentos quando botava em professor. Então eu quero dizer
que a forma em que o Governador vende assim essa situação toda,
fazendo isso, é uma forma descabida, despropositada ou com propósito
de tentar enganar os outros. Mas quando ele manda a tabela a gente
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corrige isso. Se amanhã, senhor Rafael, o senhor estiver aqui na
Especialização em Educação II, letra B, é R$ 1.510,00. Com sua GAM
é R$ 1.877,00. O meu salário na Universidade, eu estou me aposentando,
é desse tamanho os meus agregados desse. Mas a minha base é aquela,
tanto é que a Apruema já veio conversar comigo sobre isso. E o
Governador assustado disse assim: “Nem as Universidades pagam
isso”. Porque ele sabia, que ele estava me vendo bem aqui onde estou
e ele sabia que eu sei do que é um salário de um professor. Vamos ter na
Universidade do Sul, vamos ter problema. Eu tenho certeza que vão
procurar o líder, tanto o Rildo quanto o Marcos, o mais ligado a isso
vai ser demandado, então vamos largar essas “enganaçõeszinhas” de
querer dizer que é seis mil e pouco, porque não é não. Não é não,
porque eu vou me aposentar e sei quanto é que eu vou ganhar e sei
quanto é que paguei, passei por lá. Então não tem. Aqui está a titulação,
talvez ele não pague... tem mais de 20% das pessoas com doutorado e
mestrado que não recebem os agregados dos 20%, 30% que o Governo
não paga. As insalubridades, lá naquela região insalubre ou com
dificuldade de risco, lá naquela região dali do Maracanã não está pagando
e que amanhã você pode me trazer isso. E queria que V. Exa. me
trouxesse o Ideb, para mim, mandasse por ofício para mim, só isso. Eu
não estou dizendo que não tem, não estou dizendo quanto é, perdoe a
minha ignorância de não saber tirar, só isso. Mas consulte a Fundação
Lemann aí talvez você observe a situação. Só para título de
esclarecimento. E eu pediria ao nobre e companheiro e amigo a quem
eu tenho muito respeito, que me traga amanhã a evolução do IDEB.
Obrigado por isso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, peço que conclua.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. Muito obrigado, Deputado César
Pires. Presidente, inclusive ontem no final o Governador Flávio Dino
também se vangloriou do ZEE, do Projeto de Lei que está encaminhando
a esta Casa, dizendo que valoriza, que respeita o meio ambiente, que
respeita a sua população e a população do Estado do Maranhão. E que
vai beneficiar mais de 140 municípios com esse novo projeto de lei,
Deputado Rafael Leitoa. Ele respeita tanto a população que mandou
descer o cacete, mandou tirar a população lá Cajueiro, que o Deputado
Wellington acompanhou desde o começo. Ele respeita tanto a população,
respeita tanto o meio ambiente que ele está querendo reduzir, com o
prefeito Edivaldo Holanda, com o prefeito de São Luís a aprovar o
novo Plano Diretor e reduzir a zona rural de São Luís em mais de 40%.
É isso que o Governador Flávio Dino faz: na prática ele desce o cacete
nos moradores lá na zona rural, lá no Cajueiro e está a reduzindo a zona
rural de São Luís em mais de 40%. Na falácia, nas redes sociais é a
mentira de sempre e, principalmente, gastando o dinheiro público para
mentir, gastando o dinheiro público com a propaganda enganosa. Era o
que tinha para o momento. Mas relembrando que hoje estamos de
volta à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Para algumas
pessoas, me perguntaram, como será o ano de 2020. Eu acho que em
2019 eu estava muito quietinho, mas em 2020 teremos um ano bem
mais agitado, e podem ter certeza disso. Deputado Wellington,
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, povo do Maranhão,
eis-me aqui pronto para o debate, para combate e para defesa da
população do nosso estado. Vamos à luta! Que Deus estenda suas
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão e sobre a população
desse maravilhoso Estado. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela Liderança do Governo, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente,
como nós antecipamos já esse debate e teremos durante amanhã e
depois da apresentação do projeto, eu declino do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Declina. Quem pediu a palavra?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – O Bloco do
PL aí já foi chamado?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não, nós vamos chamar os Blocos agora, deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Tudo bem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O seu Bloco é o segundo. Bloco Unidos pelo Maranhão.
Deputado Marco Aurélio, V.Exa. vai utilizar o tempo? Deputado Zé
Inácio. Declina. Deputado Duarte, por dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos e todas, mais um ano se inicia aqui na
Assembleia, desejo a todos um bom ano, um ano produtivo que nós
possamos utilizar essa honrosa oportunidade que nós temos para fazer
com que as pessoas que aqui não estão, tenham cada vez mais voz e
cada vez mais vez. E é iniciando aqui os trabalhos que eu trago um
resultado de inúmeras denúncias que eu pude receber por meio das
redes sociais, por meio do meu gabinete, por meio do atendimento
presencial, de muitos pais, mães, responsáveis de alunos e alunas que
estão hoje matriculados em escolas particulares, infelizmente, em
algumas escolas, nós não percebemos uma preocupação com aquilo
que é um direito social fundamental, que está descriminado de forma
clara, cristalina, na Constituição Federal de 1988, que é o direito social
à educação, recebemos reclamações como a de um pai que tem dois
filhos matriculados na mesma turma, um filho passou de ano, o outro
infelizmente não logrou êxito, e esse aluno que este ano vai repetir
mais uma vez aquele ano letivo, os seus pais estão sendo obrigados a
comprar mais uma vez os livros que ele já tem, vejam o absurdo, não
apenas com direito básico do consumidor, mas também com um grau
de mercantilização do ensino, ao invés da escola se preocupar com o
processo de ensino e aprendizagem, a escola se preocupa em
comercializar livros, sequer se preocupa com a questão ambiental,
com a prática dos 7Rs, de reciclar, de reutilizar, deputada Mical, esses
livros. Registro que os livros que esse aluno utilizou no ano passado,
são os mesmos, são os mesmos livros que estão sendo exigidos e serão
utilizados nesse ano, ou seja, é um incentivo à aquisição desnecessária
desta obra, obrigando o pai a comprar mesmo sem necessidade,
obrigando o pai a se endividar, mesmo sem que haja a necessidade para
que o filho tenha acesso a essa educação. Por essa razão, durante um
período de aparente recesso, trabalhamos aqui na Assembleia,
conversamos com outros deputados, deputada Mical, deputada
Daniella Tema, vários deputados, como o deputado Zé Inácio, que
aqui também está, deputada Andreia, que se uniram para que juntos
nós pudéssemos apresentar neste momento uma CPI, propor uma
CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para que nós possamos
investigar profundamente essas práticas abusivas. Nós não vamos
tolerar, nós não vamos permitir a mercantilização do ensino. É
necessária uma investigação profunda em conjunto com os demais
órgãos, como o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Procon,
entidade de defesa do consumidor. Aqui eu registro um importante
trabalho que vem sendo realizado pelo Ibedec, pois é importante atuar
e investigar de forma profunda, ninguém aguenta mais pagar caro por
uma educação que não é de qualidade. Alguns itens aqui eu posso
destacar, como o ensino bilíngue. Algumas escola estão vendendo livros
com valores que ultrapassam mil reais. Algumas escolas estão obrigando
os seus alunos a contratarem um serviço de ensino da língua inglesa
terceirizado, deputada Daniella, um serviço terceirizado pelo qual a
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escola cobra mais caro, mas não apresenta a qualidade que se espera
porque, quando nós vamos a um curso de inglês e contratamos aquele
curso, nós percebemos uma turma com um número menor de alunos, 5
a 10 alunos, mas a escola cobra mais caro para que o aluno tenha acesso
ao ensino da língua inglesa no ambiente com 30 a 40 alunos, onde não
há sequer um respeito ao nivelamento. Por essa razão, registro aqui,
em satisfação aos pais e às mães, aos responsáveis, que nós
apresentamos hoje com 17 assinaturas, precisávamos apenas de 14,
mas conseguimos 17 assinaturas, para propor a CPI da educação. Nos
próximos dias, vamos ter força suficiente para intensificar essa
investigação e garantir que as nossas crianças e que os nossos jovens
possam ter acesso a uma educação de qualidade. Eu deixo claro que não
é apenas a educação particular, mas, nos próximos dias, eu vou
apresentar um pacote de medidas para a educação, envolvendo também
a educação pública porque muito mais do que criticar, as pessoas não
querem palavras, as pessoas não querem críticas, as pessoas querem
propostas, as pessoas querem direitos garantidos, as pessoas querem
resultados, e é por isso que nós estamos aqui, e eu posso garantir isso
às pessoas. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Bloco Parlamentar Democrático, PL/
PMN, por oito minutos, deputado Vinícius Louro.

 O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta
tribuna, e com muita saudade dela, haja vista que passamos aí pelo
recesso parlamentar e hoje eu chego aqui para fazer uma explanação do
início deste ano, de 2020, onde nós percorremos a região do Médio
Mearim, estivemos presentes na cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale
e neste mês de janeiro tivemos a honra de participar de grandes eventos.
Como, primeiro eu quero destacar, na cidade de Lima Campos, onde eu
quero parabenizar aqui o Prefeito Jailson Fausto, prefeito esse que
trabalha bastante na cidade de Lima Campos, transformou aquela cidade
hoje modelo em todo o Estado do Maranhão. Onde também da mesma
forma eu quero saudar a primeira-dama daquela cidade, saudar todos
os secretários, vereadores que fazem parte dessa administração que foi
uma administração que mostrou para que veio. Como o próprio slogan
diz, Deputada Mical, é a cidade em progresso. Quero aqui convidá-la
para algum dia a senhora visitar a cidade de Lima Campos e ver o
exemplo que é aquela cidade, que é uma cidade em que esse gestor faz
parte do PL, do Partido Liberal. E nós temos certeza que na cidade de
Viana também iremos fazer um grande trabalho por meio de um gestor,
que é o pré-candidato de Viana, Carrinho, que também é do Partido
Liberal. Mas contamos lá com várias inaugurações onde nós temos,
por exemplo, Deputada Helena Duailibe, a inauguração do mercado
para as pessoas ali da zona rural. Um mercado familiar onde a gente
pôde contar com climatizadores ali para a população, nós pudemos
contar ali com a Praça de Alimentação e, principalmente, o Prefeito
Jailson tirou as pessoas onde tinha aquela Feira da Agricultura Familiar
colocando-as nesse mercado. Então eu quero aqui parabenizar o Prefeito
Jailson, também pela inauguração, incentivando o esporte do Complexo
Esportivo da cidade de Lima Campos, que conta com quadras de areia,
conta com uma academia a céu aberto e a gente fica muito feliz de fazer
parte da história de Lima Campos, principalmente em uma data tão
especial que foi o aniversário de Lima Campos. Também, Deputado
Rigo Teles, teve lá a presença do cantor fenômeno do Brasil, que foi o
Xand Avião, alegrando e levando mais de 30 mil pessoas para a praça
de eventos. Então essa é a forma do PL estar presente nos municípios
maranhenses, essa é a forma de administrar do Prefeito Jailson Fausto
e a gente vem aqui para parabenizá-lo pela forma de administração.
Também estivemos presentes, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, na cidade de Paulo Ramos, onde é administrada pelo
Prefeito Deusimar Serra. Prefeito esse também que tem tentado driblar
muito a crise que o Brasil está passando, o Estado do Maranhão está

passando e a gente pode ver que Paulo Ramos veio de um descaso, veio
de uma administração que não teve a sensibilidade e o cuidado da
cidade e das pessoas. E quando se tem uma administração, Deputado
Rildo Amaral, de um gestor que não tem o compromisso, as obrigações
aumentam, os trabalhos aumentam ainda mais, e os recursos para bancar
o progresso e a melhor qualidade de vida também são maiores. Mas a
gente tem feito bastante lá, ajudado o município de Paulo Ramos. O
prefeito sempre correndo para Brasília, vindo aqui ao nosso gabinete
em São Luís, atrás de recursos, atrás de audiência com o secretário,
para que possa realmente ajudar o povo. E lá a gente pode ver as ruas
com terraplanagem feita para receber a massa asfáltica, nós temos aí a
preocupação dele, da estrada que liga Paulo Ramos a Arame, chegando
até Marajá do Sena, que também é uma grande preocupação dele,
apesar de que não é a sua responsabilidade, mas ele vem lutando
bastante com recursos próprios, para priorizar a trafegabilidade daquela
estrada. E a gente tem que apoiar, não torcer pelo pior, melhor como
tem feito a oposição e alguns pré-candidatos a prefeito. Porque a gente
vê que, de forma, como paraquedas, como pé de manga que só cai em
época de eleição, aparece e vem lá falar mal de uma administração.
Vamos olhar com bons olhos a crise que o país está passando, vamos
olhar com bons olhos as dificuldades que está tendo aqui no Estado do
Maranhão de recursos em todo o Brasil. E aí a gente vai levar em
consideração também o que o prefeito tem feito, por exemplo, lá
ninguém fala da saúde da cidade de Paulo Ramos, porque ele prioriza a
saúde, ele faz saúde no município, onde eu vejo outros municípios até
maiores não fazer, como é o caso de Pedreiras. E aí a gente tem que
agora olhar o que o prefeito está fazendo num momento de crise, no
momento de dificuldades, e aí agora, vamos olhar as ruas com
terraplanagem pronta para receber o asfalto. Isso a oposição não enxerga.
A estrada mesmo que eu citei aqui de Paulo Ramos a Arame, que está
sendo feito com o recurso próprio do município, para dar uma
trafegabilidade e não é responsabilidade do prefeito. E vamos olhar
outras atividades como foi o aniversário da cidade de Paulo Ramos,
que nós estivemos presentes também, e no momento de crise e de
dificuldade, o prefeito fez esse grande evento, que foi com o Zé Vaqueiro,
um grande cantor aí, que veio, um fenômeno agora em todo o Brasil, no
Nordeste e principalmente no Maranhão. Então eu parabenizo essas
gestões, principalmente a de Lima Campos e a de Paulo Ramos, dos
dois prefeitos Jailson e Desimar Serra, porque são dois lutadores,
batalhadores, pessoas essas do bem que tem buscado muito ajudar
suas cidades. Então sempre com a parceria do Deputado Estadual
Vinícius Louro que sempre presente na região do Médio Mearim e no
Estado do Maranhão. E aqui durante esse ano de 2020, nós iremos
intensificar tanto a nossa presença como nossa ajuda, o nosso apoio
em todo o Estado do Maranhão. Quero aqui chamar atenção da
população tanto da região do Médio Mearim, principalmente e da
cidade de Pedreiras que nós iremos explanar o que nós fizemos, fazer
uma prestação de contas do que nós fizemos no ano de 2019 para
realmente justificar o nosso mandato. Nessa prestação de contas, dizer
que nós sempre tivemos alinhados com a população. Nós tivemos a
parceria do povo que foi que me outorgou para estar aqui na Assembleia
Legislativa representando principalmente o povo, às vezes, nesse
momento de eleição, aparece aquelas pessoas que sempre só vivem
com coração amargurado falando mal, aparece aquelas pessoas que
realmente vêm só reclamar, mas não tem nenhum tipo de serviço. E é
por isso que eu estou preparando tudo, chamei minha equipe de
gabinete, nós estamos preparando uma prestação de contas, onde eu
vou fazer aqui tanto na Assembleia Legislativa como coletiva na cidade
de Pedreiras para mostrar o que foi feito, o que o Deputado Vinícius
Louro conseguiu para a cidade de Pedreiras e os recursos que nós
colocamos aqueles que foram aplicados porque nós fizemos via direto
com o Governo do Estado e aqueles que nós colocamos via prefeitura
que o município inadimplente não teve acesso ao recurso, mas aí o
deputado fez o papel dele, fez a parte dele, que foi colocar o recurso,
porque, às vezes, quando a gente coloca o recurso de emenda
parlamentar, ela é carimbada de um orçamento daquele ano que V.Ex.ª
coloca. Se o prefeito não executa aquela emenda, praticamente aquela
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emenda não vale mais nada, porque já é outro orçamento, a não ser se
ficar em restos a pagar. Então, já é outro orçamento, aquele recurso é
perdido. Então, perde o deputado, perde a população, perde a cidade
por uma irresponsabilidade de um gestor que não tem compromisso
com o bem-estar do seu povo. Então, são essas minhas palavras, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Deputado
Fernando Pessoa. Declina o bloco. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Pela liderança...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores
deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste Poder. Senhor presidente, muito obrigado
novamente por conceder o Tempo da Liderança. Realmente, dentro do
Regimento Interno desta Casa, retornei hoje novamente a esta tribuna
para começar a falar da nossa cidade de Pedreiras, cidade de povo
ordeiro, de povo hospitaleiro, cidade onde nós temos uma população
que está habitando a nossa princesa do Mearim, que é a cidade de
Pedreiras. Nós estivemos presentes, durante todo esse mês de janeiro,
junto com o povo, conversando com a população, olhando alguns
acontecimentos na nossa cidade, como é o caso das estradas vicinais
do município, que são estradas hoje que estão intrafegáveis; como é o
caso também dos nossos colégios públicos que estão abandonados
pela administração. A gente pôde ver vários vereadores, como o
presidente da Câmara Bruno Curvina, Sérgio Profiro também que visita,
faz parte aí de uma oposição de responsabilidade e com o compromisso,
não é aquela oposição que bate, fala mal ou faz algum ato que não
corresponde com a boa política e sim uma oposição com
responsabilidade, com compromisso, que foi eleita para representar o
povo. A gente tem que chamar a atenção também de alguns vereadores,
até aqueles que fazem parte da base do governo municipal, para que
eles não pensem só e não queiram estar ali no governo pensando com
um palmo à frente da cabeça porque não devem ser os interesses
particulares, mas sim fazer a boa política, falar onde tiver o erro, isso
é muito importante. Durante todo o nosso mandato parlamentar, nós
tivemos a coerência, a paciência de chegar e olhar realmente o que o
prefeito iria fazer por Pedreiras, deputada Helena? Porque, naquele
momento, o prefeito se tornou um prefeito de oposição. Aliás, nós nos
tornamos um grupo de oposição na cidade de Pedreiras, mas, em nenhum
momento, eu falei aquilo que não existia na cidade de Pedreiras, aquilo
que não estava acontecendo na cidade de Pedreiras, fui até paciente
para depois o prefeito dizer que não conseguiu trabalhar porque tinha
um deputado que era de oposição, um deputado que estava perseguindo
ele. E aí passaram-se três anos e agora está entrando no segundo mês
da sua gestão. Chama minha atenção, a cidade de Pedreiras, uma cidade
rica, uma cidade próspera, uma cidade de povo trabalhador, ordeiro, a
gente vê que a cidade de Pedreiras está simplesmente abandonada, a
cidade de Pedreiras está simplesmente acabada. Hoje a gente pega, vê
as ruas de Pedreiras e o único lugar que tem asfalto foi aquele asfalto
que conseguimos por meio do Governo do Estado do Maranhão, por
meio do Mais Asfalto. Foram três etapas de asfalto, desse Mais Asfalto,
onde eu quero agradecer o Governador Flávio Dino, porque se não
fosse ele, o Governo do Estado do Maranhão, a cidade de Pedreiras
hoje se tornaria um buraco, mas foram muitas ruas que foram asfaltadas.
Como também nós temos aí o povoado de Marianópolis, que foi uma
emenda do deputado estadual Vinícius Louro onde muitos aí disseram
que não iria o asfalto, vereador que disse que ia comer asfalto, ia vestir
saia, que não iria o asfalto, e está lá asfaltada. E a gente tem aí muitas
obras a vir ainda a acontecer. E outros que vieram. Então a gente vai
chamar a atenção, vamos fazer as denúncias cabíveis, vamos chamar
aqui, se possível, dentro da Comissão de Assuntos Municipais, o
prefeito da cidade de Pedreiras para ele justificar realmente para aonde
estão indo os recursos dos royalties da cidade. Porque são muitos
recursos, mensalmente cai muitos milhões ali na cidade e quando você
for calcular isso, no final do ano, ali daria para fazer muitas obras. E o

que me chama atenção, depois de três anos e dois meses de
administração, o prefeito até hoje, Deputada Helena Duailibe, não
inaugurou uma obra da sua gestão. O que ele inaugurou foram obras da
gestão passada, mas em uma cidade como Pedreiras. Até hoje o prefeito
não inaugurou uma obra da sua gestão. Eu até quero aqui, quando esse
vídeo for para as redes sociais, que a população cite quais são as obras
da gestão do prefeito atual de Pedreiras, o que foi feito. Então isso é
muito importante; e com recurso próprio. E aí, aliás, até por recursos
oriundos de emendas parlamentares, que é bom agora o prefeito cobrar
os deputados dele. Apesar que eu já soube que ele traiu o deputado que
ele apoiou, já não está mais apoiando, o Deputado Fábio Macedo, mas
aí ele tem que vir justificar o porquê na cidade de Pedreiras, até hoje,
não foi inaugurada nenhuma obra? Então Senhor Presidente, são essas
as palavras. Agora mesmo, antes de eu chegar à tribuna para falar de
Pedreiras, chegaram várias fotos de uma rua lá no Parque Henrique
Oliveira onde está intrafegável. Aquele asfalto ali quem conseguiu foi o
Deputado Vinícius Louro com o Governo do Estado do Maranhão,
mas o governo não pode fazer tudo. Esse asfalto não é obrigação do
governador colocar nas cidades, ele faz para ajudar as cidades, é um
gesto do Governo do Estado do Maranhão, mas a responsabilidade
mesmo, da pavimentação asfáltica, é do gestor, é do prefeito. Então
são várias denúncias de escola, de estrada, agora a ponte do Matadouro
que foi feito lá, ele prometeu... já está dando problema nessa ponte. E
aí o que a gente vê são muitas obras que são de blá, blá, blá; são muitas
obras que o prefeito prometeu em campanha, como o Hospital de
Pedreiras, que é aquele hospital lá, a Policlínica que ele ia entregar com
6 meses e não foi entregue. E o problema da água que ele ia resolver e
não resolveu. Porque aqui mesmo nós temos batalhado muito, na
audiência lá da Assembleia em Ação, temos pedido muito aqui na
Assembleia para ver também o problema e que a Caema possa
solucionar. Mas o que ele prometeu até hoje ele não cumpriu. Como
foi dito nem as obras mesmo aqui ele nunca inaugurou com recurso
próprio. São essas as minhas palavras. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Sem oradores inscritos no Expediente Final.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RILDO AMARAL - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Quinquagésima Oitava
Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia onze de dezembro de dois mil e dezenove.

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

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
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Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Arnaldo Melo e Rigo Teles. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra aos Deputados: Zito Rolim, Adelmo Soares, Wendell Lages,
Professor Marco Aurélio, Neto Evangelista, Fernando Pessoa. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a votação, em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto de Lei nº 484/
19, (mensagem nº 081/19), de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual, que estima a receita e fixa a despesa
do Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2020, com
parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle, tendo como relator Deputado Carlinhos Florêncio. Antes
porém, concedeu a palavra ao Deputado César Pires para defender a
votação, em destaque, da Emenda nº 230/19, de sua autoria, realocando
recursos para o Centro de Hemodiálise. Este pedido de destaque foi
rejeitado assim como a referida Emenda. Em seguida, o Deputado
Wellington do Curso, defendeu a votação em destaque para a Emenda
nº 251/19, de sua autoria, que também foi rejeitada, assim como a
Emenda nº 233/19, de autoria do Deputado César Pires. Dando
continuidade aos trabalhos, o Presidente anunciou a discussão e votação
do Projeto de Lei Orçamentária Anual e concedeu a palavra aos
Deputados César Pires e Wellington do Curso, para discutir e ao
Deputado Adriano para encaminhá-lo à votação. O Projeto de Lei nº
484/19 foi aprovado em redação final, de acordo com o Parecer nº 030/
19 e encaminhado à sanção Governamental, registrando-se os votos
contrários dos Deputados Adriano e César Pires. Em primeiro e segundo
turnos foi apreciado o Projeto de Lei nº 486/2019, (Mensagem nº 080/
19), de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual
para o quadriênio 2020-2023, e dá outras providências. Com parecer
favorável da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle,
este Projeto foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. O
Projeto de Lei n° 625/19, de autoria da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle, que dispõe sobre o subsídio do
Governador, Vice-Governador e Secretários de Estado para o exercício
de 2020, foi retirado da Ordem do Dia, atendendo pedido de vistas,
por 24 horas, ao Deputado Adriano. Em segundo turno, regime de
prioridade, foi aprovado com Emenda e encaminhado a redação final o
Projeto de Lei n° 534/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem
nº 094/2019), que institui a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio no Estado, que deverá ser implementada
em cooperação com a União e os Municípios. Também em segundo
turno, foi aprovado o Projeto de Lei n° 535/19, de autoria do Poder
Executivo (Mensagem nº 095/2019), que altera a Lei nº 10.574, de 30
de março de 2017, que dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência
da cobrança judicial da dívida ativa considerada de pequeno valor. Em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foram aprovados e
encaminhados à redação final, devido ao acolhimento de Emendas: o
Projeto de Lei nº 472/19, do Deputado Fernando Pessoa, que altera a
Lei nº 5.315, de 11 de janeiro de 2010 e o Projeto de Lei nº 055/19, do
Deputado Duarte Júnior, que estabelece regras para a promoção de
eventos culturais no Estado do Maranhão. Ainda em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, o Plenário aprovou: o Projeto de Lei nº 536/
19, do Deputado Fernando Pessoa, que impõe a criação do dossiê
mulher maranhense e o Projeto de Lei nº 587/19, do Deputado Duarte
Júnior, que estabelece a obrigatoriedade da implantação de logística
reversa no Estado do Maranhão para recolhimento dos produtos que
especifica e dá outras providências. O Projeto de Lei nº 600/2019, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, foi retirado a pedido do autor.
Em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados, com parecer
favorável da CCJC e encaminhados à sanção governamental os Projetos
de Lei n°s: 053/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, que institui
o Selo Empresa Solidária, destinado às empresas que desenvolvam
programas de esclarecimentos e incentivo aos seus funcionários para a
doação de sangue, medula óssea e tecidos humanos; Projeto de Lei n°
114/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui no

Calendário Oficial de Eventos do Maranhão, a Jornada Estadual de
Jogos Adaptados e Acessíveis para a Pessoa Idosa; Projeto de Lei n°
393/19, do Deputado Ciro Neto, que institui o Selo da Produção da
Agricultura Familiar no Estado do Maranhão; Projeto de Lei n° 412/
19, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, que institui a Semana
Estadual de Prevenção a Queimaduras. Também em segundo turno,
tramitação ordinária, foram aprovados com Emenda e encaminhados à
redação final: o Projeto de Lei n° 244/19, da Deputada Doutora Helena
Duailibe, que institui a Semana Estadual de Prevenção a Tuberculose e
o Projeto de Lei n° 297/19, do Deputado Carlinhos Florêncio, que
altera o artigo 1º da Lei 9.368 de 02 de maio de 2011. Foram aprovados
e encaminhados à sanção governamental, em segundo turno: o Projeto
de Lei n° 445/19, do Deputado César Pires, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de conter códigos QR inclusivos nas embalagens dos
produtos fabricados e comercializados no Estado do Maranhão e o
Projeto de Lei n° 388/19, do Deputado Adriano, que dispõe sobre a
cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem maus-
tratos a animais e dá outras providências. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 384/19, do Deputado
Doutor Yglésio, que dispensa a necessidade de carimbos em prescrições,
relatórios e atestados médicos no Estado do Maranhão. Em único
turno, foram aprovados: Projeto de Decreto Legislativo n° 001/19,
oriundo do Parecer n° 825/19, de autoria da CCJC, referente a
Mensagem Governamental n° 112/2019, que aprova o pedido de licença
do Vice-Governador do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Brandão,
para afastar-se do Estado ou do País; Projeto de Decreto Legislativo
n° 002/19, oriundo do Parecer n° 824/19, de autoria da CCJC, referente
a Mensagem Governamental n° 113/19, que aprova o pedido de licença
do Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para
afastar-se do Estado ou do país. Na sequência, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 746/19, do Deputado Wellington do Curso, 747/
19, do Deputado Rildo Amaral, 749/19, do Deputado Doutor Yglésio
e 754/19, do Deputado Ciro Neto. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos: Requerimento nº 742/19, do Deputado Wellington do
Curso; 744/19, do Deputado Felipe dos Pneus; 751 e 752/19, do
Deputado Doutor Yglésio. Os Requerimentos nºs: 750/19, do Deputado
Doutor Yglésio e 753/19, do Deputado Wellington do Curso foram
indeferidos. O Deputado Wellington do Curso recorreu da decisão da
Mesa e seu requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária, os Requerimentos nºs: 748/19, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda; 755/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio; 756/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 757/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo e 758/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior. No primeiro horário do Grande
Expediente, ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio. No tempo
dos Partidos e Blocos, o Deputado César Pires falou pelo Bloco
Parlamentar de Oposição. No Expediente Final não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e lavrado
o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 04 de fevereiro de 2020.

Ata da Centésima Quinquagésima Oitava Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia onze de dezembro de dois mil e dezenove.

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

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
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Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé
Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Arnaldo Melo e Rigo Teles. Em nome do povo e invocando a
Proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projeto de Lei nº 626/19, de autoria do Deputado
Wendell Lages, que dispõe sobre a prioridade no atendimento às
mulheres vítimas de violência doméstica, familiar e/ou sexual para
emissão de laudos pelo Instituto Médico Legal – IML e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 627/19, de autoria do Deputado Adriano,
que declara de utilidade pública o Instituto Social, Esportivo e Cultural
– INSESC; Projeto de Lei nº 628/19, de autoria do Deputado Adriano,
que declara de utilidade pública a Associação Folclórica Bloco
Tradicional Tropicais do Ritmo; Projeto de Lei nº 629/19, de autoria
do Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Centro de
Mães Sagrado Coração de Jesus – CMSCJ; Projeto de Lei nº 630/19,
de autoria do Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a
Associação Assistencial do Rio dos Cachorros; Projeto de Lei nº 631/
19, de autoria do Deputado Adriano, que declara de utilidade pública o
Centro Criativo Pedagógico dos jovens e crianças carentes do conjunto
Jardim América; Projeto de Lei nº 632/19, de autoria do Deputado
Adriano, que declara de utilidade pública o Centro Educacional
Jerusalém – CEJ; Projeto de Lei nº 633/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui o Cadastro “Não Perturbe” com a
finalidade de bloqueio do recebimento de ligações de telemarketing, no
âmbito do Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 634/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a colocação de
brinquedos para pessoas com deficiência em parques, praças e outros
locais públicos que são destinados à prática de esportes e lazer; Projeto
de Lei nº 635/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre a isenção de cobrança da taxa de estacionamento por
hospitais aos pacientes submetidos à sessão de quimioterapia isenção
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 635/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção de cobrança
da taxa de estacionamento por hospitais aos pacientes submetidos à
sessão de quimioterapia isenção e dá outras providências; Projeto de
Lei nº 636/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a proibição da operação de serviço de “telemarketing” com
número restrito e fora do horário comercial e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 637/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre a obrigatoriedade de reparação dos danos causados
pelas prestadoras de serviços públicos às calçadas e vias públicas;
Projeto de Lei nº 638/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre a destinação e acomodação apropriada de animais
domésticos nos processos de reintegração de posse e de demolição de
imóveis e dá outras providências; Projeto de Lei nº 639/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a concessão de
certidões de registro civil em braile a pessoas com deficiência visual no
Estado do Maranhão e dá outras providências; Projeto de Lei nº 640/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de educação para
crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista, e dá outras
providências; Projeto de Lei n° 641/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de Autores
de Violência contra a Mulher no Estado do Maranhão e de informações
sobre violência de gênero; Projeto de Lei nº 642/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o tempo máximo de
espera em consultas realizadas por profissionais da área de saúde, com
horário marcado no âmbito do estado do Maranhão e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 643/19, de autoria do Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a necessidade de publicação do
cronograma de obras e da especificação dos materiais utilizados nas
reformas das escolas públicas estaduais, bem como cria as comissões
de obra para acompanhamento das reformas nas unidades escolares;
Projeto de Lei nº 644/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição para o vestibular nas
Universidades Públicas e concursos públicos estaduais às candidatas
que sejam doadoras regulares de leite materno; Projeto de Lei nº 645/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a
veiculação de informações sobre pessoas desaparecidas nos sítios
eletrônicos oficiais da administração pública direta, indireta e
fundacional do Estado do Maranhão e dá outras providências; Projeto
de Lei nº 646/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, dispõe
sobre a divulgação da relação de medicamentos existentes nos estoques
da farmácia de medicamentos especializados e dá outras providências;
Projeto de lei nº 647/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
que dispõe sobre a prioridade de matrícula e transferência dos filhos de
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nos estabelecimentos
de ensino da rede pública e dá outras providências; Projeto de Lei nº
648/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a publicação na íntegra dos editais de licitação, nas modalidades
concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão bem como na
dispensa licitatória no âmbito do estado do Maranhão; Projeto de Lei
nº 649/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre direito a de Acesso do Candidato aos Motivos de sua Reprovação
em exames Psicológicos (Psicotécnico) em concurso público para Cargo
ou Emprego Público na Administração Público do Estado do Maranhão,
e dá outras providências; Projeto de Resolução Legislativa nº 168/19,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Raimundo Santos Rodrigues, em homenagem
póstuma, ao indígena Paulo Paulino Guajajara; Moção nº 059/19, de
autoria do Deputado Ariston, de aplausos a Banda de Música Bruno
Ferreira que se sagrou Tricampeã Nacional no XXVI Campeonato
Nacional de Bandas e Fanfarras na cidade de Guará em São Paulo;
Requerimento n° 748/19, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda,
justificando sua ausência da Sessão Plenária realizada nos dias 18, 19,
20 e 21 de novembro do corrente ano, por motivo de tratamento de
saúde, conforme atestados médicos; Requerimento nº 755/19, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, solicitando Regime de Urgência para o
Projeto de Lei Ordinária nº 384/2019, de sua autoria; Requerimento nº
756/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, encaminhando
Mensagem de Congratulações e Aplausos ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia do Maranhão, por meio de seu Presidente,
Senhor Berilo Macedo da Silva, pelo “Dia do Engenheiro”;
Requerimento nº 757/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, para
que se registre nos anais desta Casa votos de congratulações com a
população de São Mateus do Maranhão, pela passagem dos seus 58
anos de fundação, a ser comemorado no dia 26 de dezembro, dando-se
ciência desta manifestação ao Prefeito, Senhor Hamilton Nogueira
Aragão; ao Presidente da Câmara Municipal, Senhor Nelio Bueres
Pinto e demais vereadores; Requerimento nº 758/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, solicitando Regime de Urgência para os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 71, 72 e 77/2019, todos de sua
autoria; Indicação nº 1730/19, de autoria do Deputado Wellington, ao
Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, solicitando que a construção de
um parque no bairro do angelim, nos moldes do Parque do Rangedor e
Apa Itapiracó, na área especificada; Indicação nº 1774/19, de autoria
do Deputado Wendell Lages, ao Secretário de Estado de Comunicação
e Articulação Política, Senhor Rodrigo Lago e ao Secretário de Estado
da Educação, Senhor Felipe Costa Camarão, solicitando, a destinação
de um ônibus escolar para o Município de Itapecuru Mirim; Indicação
nº 1775/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edvaldo Holanda Junior e ao Secretário Municipal de
Obras e Serviço Públicos Senhor Antônio Araújo, solicitando o
asfaltamento nos arredores da feira da Cidade Operária, localizado na
avenida este 203, unidade 203; Indicação nº 1776/19, de autoria do
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Deputado Zé Inácio Lula, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edvaldo
Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviço Públicos
Senhor Antônio Araújo, solicitando serviço de drenagem e pavimentação
asfáltica no bairro do Coroado; Indicação nº 1777/19, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edvaldo
Holanda Junior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviço Públicos
Senhor Antônio Araújo, solicitando serviço de pavimentação asfáltica
no bairro da Cidade Olímpica; Indicação nº 1778/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, ao Governador do Maranhão, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança, Senhor Jefferson
Portela, solicitando um posto fixo da Polícia Militar do Maranhão
próximo às Aldeias Indígenas Boa Vista e El Betel, entre as cidades de
Barra do Corda e Grajaú do Maranhão; Indicação nº 1779/19, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a construção
de um Sistema Simplificado de Abastecimento de Água para a área do
Isabel Cafeteira, cidade de Barra do Corda do Maranhão; Indicação nº
1780/19, de autoria do Deputado Ariston, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a realização
de um estudo técnico e econômico para a incorporação a Malha
Rodoviário do Estado do Maranhão do trecho que liga o Município de
Santana do Maranhão ao Povoado João Peres no Município de Araioses-
MA (MA 014) e intercalando o povoado Cana Brava do município de
Agua Doce do Maranhão todo o percurso segue paralelo ao Rio Magu,
podendo ser considerado como uma Eco Via, ligando 3 municípios;
Indicação nº 1781/19, de autoria do Deputado Fábio Macedo, ao
Governador do Estado, Senhor Flavio Dino, solicitando providências
junto ao Senhor Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe
Camarão, a reforma do Farol da Educação do município de Dom Pedro
– MA; Indicação n° 1782/19, de autoria da Deputada Daniella Tema ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, com a indexação do
anteprojeto de Lei que “Dispõe sobre Campanha Educativa “Gravidez
Ativa”, no âmbito do Estado do Maranhão e fixa outras providências”;
Indicação nº 1783/19, de autoria do Deputado Antônio Pereira, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
da Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando a doação de uma
ambulância para o Município de Cidelândia; Indicação nº 1784/19, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portella, solicitando a instalação de um Posto
Policial na Alameda Campinas, Bairro do Olho D’Água a fim de garantir
maior segurança aos moradores, bem como aos que que transitam pela
referida localidade; Indicação nº 1785/19, de autoria do Deputado
Adriano, ao Governador, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando que seja encaminhado em
regime de urgência uma Ambulância para a cidade de Nina Rodrigues;
Indicação nº 1786/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando a conclusão das obras do
Centro de Hemodiálise de Coroatá; Indicação nº 1787/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto Silva solicitando a recuperação asfáltica da MA-034 no trecho
que interliga o município de Coelho Neto ao povoado descanso, na
Zona Rural de Caxias e Indicação nº 1788/19, de autoria do Deputado
Doutor Leonardo Sá, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e
ao Secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidaria, Senhor
Jowberth Alves, solicitando a inclusão do município de Pinheiro no
Programa “Mutirão Rua Digna”. Concluída a leitura do Expediente
pelo Primeiro Secretário, o Presidente determinou sua publicação e o
encaminhamento das Indicações elencadas acima. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados: Zito Rolim, Adelmo Soares, Wendell Lages,
Professor Marco Aurélio, Neto Evangelista, Fernando Pessoa. O
Deputado Zito Rolim elogiou a atuação do Presidente Othelino,
especialmente pela desenvoltura e firmeza demonstrada em uma
entrevista; em seguida, enalteceu a iniciativa da Deputada Mical
Damasceno de trazer pastores da igreja Assembleia de Deus para

ministrar a Palavra de Deus na Assembleia Legislativa, o que, segundo
o Deputado Zito Rolim, fortalece a cada um dos parlamentares. O
Adelmo Soares ocupou a tribuna para falar sobre sua dedicação em
desenvolver a agricultura familiar no Estado, destacando sua atuação
junto ao assentamento Cristina Alves, no município de Itapecuru Mirim.
Os deputados Wendell Lages e Professor Marco Aurélio criticaram a
Medida Provisória 907, do Governo Federal, em tramitação no
Congresso Nacional, que prevê o corte orçamentário anual de 18,4%
do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae)
para transformar a Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) em
agência de promoção turística internacional. Wendell Lages explicou
que a porcentagem corresponde a R$ 600 milhões e pontuou a
importância da instituição para o país. O Marco Aurélio repercutiu a
mobilização da direção do SEBRAE, em Brasília, junto a Senadores e
Deputados Federais maranhenses. O Deputado alertou para os riscos
de que o SEBRAE seja impedido de continuar desenvolvendo seu
trabalho com toda força que tem.  O Deputado Neto Evangelista fez
um balanço sobre sua participação na Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania (CCCJ) da Casa, aos seus pares e ao Presidente Othelino
Neto pelo trabalho realizado neste ano, com quase mil proposições
avaliadas em 2019. Também destacou a inauguração do primeiro Núcleo
da Defensoria Pública, Ecológica e Sustentável do Brasil, sediado na
região Itaqui-Bacanga, em São Luís do Maranhão. O Deputado
Fernando Pessoa anunciou Indicação de sua autoria, pedindo a instalação
de uma guarita da Polícia Militar entre a cidade de Barra do Corda e a
cidade de Grajaú, para a proteção da comunidade indígena e da não
indígena que ali transita e destacou a implantação de escolas indígenas
pelo Governo do Estado nas aldeias de Barra do Corda, Jenipapo dos
Vieiras e Fernando Falcão. O Deputado também manifestou seu apoio
à pré-candidatura do Presidente Othelino Neto ao Senado, em 2022.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando votação, em
primeiro e segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 484/
19, (mensagem nº 081/19), de autoria do Poder Executivo, que dispõe
sobre a Lei Orçamentária Anual, estima a receita e fixa a despesa do
Estado do Maranhão para o exercício financeiro de 2020, com parecer
favorável da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle,
tendo como relator Deputado Carlinhos Florêncio. Antes, porém,
concedeu a palavra ao Deputado César Pires para defender a votação
em destaque para a Emenda nº 230/19, de sua autoria, realocando
recursos para o Centro de Hemodialise. O pedido de destaque foi
rejeitado contra os votos dos Deputados Adriano, Antônio Pereira,
César Pires e Welington do Curso. Em seguida, o Deputado Wellington
do Curso, defendeu a votação em destaque para a Emenda nº 251/19,
de sua autoria, que também foi rejeitada, contra os votos dos Deputados
Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Em seguida o Deputado
César Pires assomou a Tribuna para discutir a Emenda nº 233/19, de
sua autoria, sendo a mesma encaminhado à votação pelos Deputados
Adriano e Wellington do Curso, que o fizeram no sentido a sua
aprovação e o Deputado Rafael Leitoa que o fez no sentido da sua
rejeição. Esta emenda foi também rejeitada, contra os votos dos
Deputados Adriano, César Pires, Duarte Júnior, Doutor Yglésio, Neto
Evangelista, Rildo Amaral e Wellington do Curso. Na sequência, o
Presidente anunciou a discussão e votação do Projeto de Lei
Orçamentária Anual e concedeu a apalavra aos Deputados César Pires
e Wellington do Curso, para discutir e ao Deputado Adriano pala
encaminhá-lo à votação. Aprovado, em Emenda, com os votos contrários
dos Deputados Adriano, César Pires. Sendo, por fim, aprovado em
redação final, na forma de acordo com o Parecer nº 030/19 e encaminhado
à Sanção Governamental. Em primeiro e segundo turnos foi apreciado
o Projeto de Lei nº 486/2019, (Mensagem nº 080/19), de autoria do
Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio
2020-2023, e dá outras providências. Com parecer favorável da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, este projeto
foi aprovado e encaminhado à sanção governamental. O Projeto de Lei
n° 625/19, de autoria da da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, que dispõe sobre o subsídio do Governador,
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Vice-Governador e Secretários de Estado para o exercício de 2020, foi
retirado da Ordem do dia, atendendo pedido de vistas, por 24 horas, ao
Deputado Adriano. Em segundo turno, regime de prioridade, foi
aprovado com emenda e encaminhado a redação final o Projeto de Lei
n° 534/19, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 094/2019),
que institui a Política Estadual de Prevenção da Automutilação e do
Suicídio, que deverá ser implementada em cooperação com a União e
os Municípios. Também em segundo turno, foi aprovado o Projeto de
Lei n° 535/19, de autoria do Poder Executivo (Mensagem nº 095/
2019), que altera a Lei nº 10.574, de 30 de março de 2017, que dispõe
sobre o não ajuizamento e a desistência da cobrança judicial da dívida
ativa considerada de pequeno valor. Em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, foram aprovados e encaminhado à redação final,
devido ao acolhimento de Emendas: Projeto de Lei nº 472/19, do
Deputado Fernando Pessoa, que altera a Lei nº 5.315, de 11 de janeiro
de 2010, que concede passagem intermunicipal gratuita aos portadores
de câncer, aids, doenças renais e cardiácas crônicas, com parecer
favorável da CCJC e o Projeto de Lei nº 055/19, do Deputado Duarte
Júnior, que estabelece regras para a promoção de eventos culturais no
Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis da CCJC e da comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. Ainda em primeiro e
segundo turnos, regime de urgência, o Plenário aprovou: Projeto de Lei
nº 536/19, do Deputado Fernando Pessoa, que impõe a criação do
Dossiê Mulher Maranhense; Projeto de Lei nº 587/19, do Deputado
Duarte Júnior, que estabelece a obrigatoriedade da implantação de
logística reversa no Estado do Maranhão para recolhimento dos produtos
que especifica e dá outras providências. O Projeto de Lei nº 600/2019,
de autoria do Deputado Fernando Pessoa foi retirado da Ordem do Dia
a pedido do autor. Em segundo turno, tramitação ordinária, foram
aprovados, com parecer favorável da CCJC e encaminhado à sanção
governamental os Projetos de Lei n°s: 053/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, que institui o Selo Empresa Solidária, destinado às
empresas que desenvolvam programas de esclarecimentos e incentivo
aos seus funcionários para a doação de sangue, medula óssea e tecidos
humanos; 114/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui
no Calendário Oficial de Eventos do Maranhão, a Jornada Estadual de
Jogos Adaptados e Acessíveis para a Pessoa Idosa; Projeto de Lei n°
393/19, do Deputado Ciro Neto, que institui o Selo da Produção da
Agricultura Familiar no Estado do Maranhão;  412/19, de autoria do
Deputado Carlinhos Florêncio, que institui a Semana Estadual de
Prevenção a Queimaduras. Também em segundo turno tramitação
ordinária, foram aprovados com Emenda e encaminhado a redação final
o Projeto de Lei n° 244/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, que
institui a Semana Estadual de Prevenção a Tuberculose e o Projeto de
Lei n° 297/19, do Deputado Carlinhos Florêncio, que altera o artigo 1º
da Lei 9.368 de 02 de maio de 2011, que considerou de Utilidade
Pública a Associação Cultural Bloco Alternativo Banda do Sabyhá.
Foram aprovados em encaminhados à sanção governamental, em
segundo turno os Projetos de Lei n°s: 445/19, do Deputado César
Pires, que dispõe sobre a obrigatoriedade de conter códigos QR
inclusivos nas embalagens dos produtos fabricados e comercializados
no Estado do Maranhão e 388/19, do Deputado Adriano, que dispõe
sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que provoquem
maus-tratos a animais e dá outras providências. Em primeiro turno,
tramitação ordinária o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 384/19, do
Deputado Doutor Yglésio, que dispensa a necessidade de carimbos em
prescrições, relatórios e atestados médicos no Estado do Maranhão,
com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Saúde. Em único
turno, foram aprovado: Projeto de Decreto Legislativo n° 001/19,
oriundo do Parecer n° 825/19, de autoria da Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle, referente a Mensagem
Governamental n° 112/2019, que aprova o pedido de licença do Vice-
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Carlos Brandão, para
afastar-se do Estado ou do país; o Projeto de Decreto Legislativo n°
002/19, oriundo do Parecer n° 824/19, de autoria da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, referente a Mensagem
Governamental n° 113/19, que aprova o pedido de licença do

Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para afastar-
se do Estado ou do país. Na sequência o Plenário aprovou o
Requerimento nº 746/19, do Deputado Wellington do Curso, solicitando
que seja convocada uma Sessão Extraordinária para que sejam votados
em regime de urgência os Projetos de Lei nºs: 002, 035, 121, 148 e 232/
2019, todos de sua autoria; Requerimento nº 747/19, do Deputado
Rildo Amaral, enviando mensagens de congratulações e aplausos aos
militares membros da Delegação da APMGD/PMMA, que
participaram do 1º Encontro Nacional das Academias Militares
Estaduais – ENAME e 35ª Edição dos Jogos Acadêmicos das Polícias
e Bombeiros Militares do Brasil – JAPBM; Requerimento nº 749/19,
do Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja agendada uma Sessão
Solene, em data a ser definida, em homenagem aos anistiados do Regime
Pós-1964, que receberam anistia pela Lei Federal nº 6.6.83 de 28 de
agosto de 1979; Requerimento nº 754/19, do Deputado Ciro Neto, que
seja submetido ao regime, em Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a presente Sessão o Projeto de Lei nº 605/19, de sua autoria.
Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimento nºs:
742/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de
Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando informações acerca da falta de
abastecimento e fornecimento do medicamento Mesacol – Mesalazina,
aos pacientes de doenças crônicas como retocolite ulcerativa ou Crohn;
744/19, do Deputado Felipe dos Pneus, ao Presidente da Companhia
Energética do Maranhão (CEMAR), Senhor Augusto Dantas,
solicitando informações acerca do cronograma de execução do Programa
Luz para Todos, no Estado do Maranhão; 751 e 752/19, do Deputado
Doutor Yglésio, à Superintendente da Polícia Federal no Maranhão,
Senhora Cassandra Ferreira Alves Parazi, solicitando informações acerca
das investigações sobre os homicídios do índio Paulo Paulino Guajajara,
assassinado em 1º de novembro de 2019 em uma emboscada na terra
indígena Araribóia, bem como dos Caciques Firmino Prexede Guajajara
e Raimundo Bernice Guajajara, assassinados no dia 07 de dezembro do
ano em curso. Foram indeferidos os Requerimentos nºs: 750/19, do
Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
Senhor Antônio Araújo, solicitando informações sobre o andamento
das obras de drenagem anunciadas no Bairro de Santa Bárbara, nesta
capital e 753/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando que informe os motivos
dos constantes atrasos nos pagamentos dos salários e outros direitos
dos funcionários do teleatendimento do CIOPS. O Deputado
Wellington do Curso recorreu da decisão da Mesa e este último
requerimento foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária, os Requerimentos nºs: 748/19, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda; 755/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio;
756/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe; 757/19,
de autoria do Deputado Arnaldo Melo e 758/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior. No primeiro horário do Grande Expediente, o Deputado
Professor Marco Aurélio elogiou a atuação do Deputado Othelino
Neto à frente da Assembleia Legislativa do Maranhão e destacou os
avanços importantes que sua liderança conseguiu conduzir a partir de
pleitos da Casa e concretizar avanços para o Maranhão. No tempo dos
Partidos e Blocos, o Deputado César Pires, falando pelo Bloco
Parlamentar de Oposição, parabenizou e desejou sucesso aos colegas
de parlamento que são pré-candidatos a prefeitos nas eleições do
próximo ano e elogiou o Presidente Deputado Othelino Neto e o Vice-
presidente, Deputado Glalberth Cutrim, pela condução da Casa nos
trabalhos legislativos deste ano. No Expediente Final não houve
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada
e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís,11 de dezembro de 2019. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Roberto Costa - Primeiro Secretário em
exercício. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.
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Ata da Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos

Legislativos da Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão, realizada
no dia três de fevereiro de dois mil e vinte.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.

As dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Em
nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou
aberta a Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos Legislativos da
Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Maranhão, convidando para compor a Mesa: o Senhor
Flávio Dino, Governador do Estado do Maranhão; o Senhor Lourival
Serejo, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça e Presidente eleito, neste
ato representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão,
Senhor José Joaquim dos Anjos; Senhor Raimundo Nonato Silva,
Secretário Municipal de Relações Parlamentares, neste ato
representando o Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior;
Senhor Edimar Cutrim, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado,
neste ato representando o Presidente Nonato Lago; Senhor Luíz
Gonzaga Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça; Senhor Alberto
Bastos, Defensor Público Geral  do Estado e o Senhor Thiago Diaz,
Presidente da OAB/MA. Na sequência, todos se postaram em posição
de respeito para a execução do Hino Nacional Brasileiro interpretado
pela cantora Thássia Campos, acompanhada pelos músicos Aníbal
Cristian e Marcone Gal.  Em ato contínuo, o Presidente concedeu a
palavra ao Governador do Estado Maranhão, Senhor Flávio Dino, que
fez a leitura da Mensagem Governamental de Abertura dos Trabalhos
Legislativos, nos termos do Artigo nº 64, Inciso VII, da Constituição
do Estado do Maranhão. Em seguida, o Presidente realizou seu
pronunciamento, tecendo suas considerações finais. Na sequência,
ouviu-se a execução do Hino Maranhense. Nada mais havendo a tratar,
o Presidente declarou encerrada a presente Sessão Solene, determinando
que fosse lavrada a presente Ata. Deputado Othelino Neto - Presidente

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 047/2020, de 04 de fevereiro de 2020, exonerando DANIEL
FERNANDES OLIVEIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 048/2020, de 04 de fevereiro de 2020, nomeando
ALEXANDRA ABREU BATISTA,  para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 049/2020, de 04 de fevereiro de 2020, Cessando os efeitos
da Resolução Administrativa nº 953/2018, datada de 17.12.2018 que
designou a servidora  ILZA MARLENE RODRIGUES LIMA,
matrícula nº 1647221, para responder pelo cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Coordenador da Creche, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 050/2020, de 04 de fevereiro de 2020, exonerando ANA
HELENA MENDES DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e MAGNO MOREIRA
PINTO JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 051/2020, de 04 de fevereiro de 2020, nomeando MAGNO
MOREIRA PINTO JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e ANA HELENA MENDES
DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário
Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 052/2020, de 04 de fevereiro de 2020, exonerando GRAÇA
MARIA CAMPOS RABELO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial,  GEOMIRES ROSÁRIO
MONTEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor
Chefe e RICARDO ANTONIO SOARES CASTRO FILHO, do
Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e
Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 053/2020, de 04 de fevereiro de 2020 e tendo em vista a
solicitação do Líder do Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado
ADRIANO SARNEY , exonerando BRUNO GABRIEL
RODRIGUES ROCHA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 054/2020, de 04 de fevereiro de 2020, nomeando
RICARDO ANTONIO SOARES CASTRO FILHO, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial,
BRUNO GABRIEL RODRIGUES ROCHA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe e GEOMIRES
ROSARIO MONTEIRO, para  o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 055/2020, de 04 de fevereiro de 2020 e tendo em vista a
solicitação do Líder do Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado
ADRIANO SARNEY, nomeando ANA CAROLLINE SILVA DOS
SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.

Nº 056/2020, de 04 de fevereiro de 2020, Tornando sem efeito
a Resolução Administrativa nº 042/2020, que nomeou GEOVANA
MARIA SAID AMORIM, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder,
publicada no Diário da ALEMA nº 010 de 03 de fevereiro do ano em
curso.

Nº 057/2020, de 04 de fevereiro de 2020, nomeando GABRIEL
PONTES SILVA, para  o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de
Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 833/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 472/2019, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que Modifica e acrescenta dispositivos na Lei
Estadual nº. 5.315, de 11 de janeiro de 2010, que concede passagem
intermunicipal gratuita aos portadores de câncer, AIDS, doenças renais
e cardíacas crônicas no Estado do Maranhão e dá outras providências.

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
redação 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 472/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.
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É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 472/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 11 de  dezembro de 2019.

Presidente, em exercicio: Deputado Zé Inácio
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 472/2019

Modifica e acrescenta dispositivos à Lei nº 9.114,
de 11 de janeiro de 2010, que Concede passagem
intermunicipal gratuita aos portadores de Câncer,
Aids, Doenças Renais e Cardíacas Crônicas no
Estado do Maranhão, quando inviabilizado seu
atendimento pela Rede Pública, no Município de
origem.

Art. 1º O caput do art. 1º e do art. 3º, da Lei nº 9.114, de 11 de
janeiro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica assegurada passagem gratuita nas linhas de
transportes intermunicipais aos portadores de câncer, AIDS,
doenças renais, cardíacas crônicas, hanseníase, hemofilia
e demais doenças raras e genéticas no Estado do Maranhão,
quando inviabilizado seu atendimento pela rede pública, no
município de origem.”
“Art. 3º Deverá ser disponibilizado um mínimo de 5 (cinco)
vagas em cada veículo d as linhas intermunicipais
correspondentes.” (NR)

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  834 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 244/2019, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que Institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose e dá outras
providências.

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
redação 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 244/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 244/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 11 de  dezembro de 2019.

Presidente, em exercicio: Deputado Zé Inácio
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 244 / 2019

Institui a “Semana Estadual de Prevenção à
Tuberculose”, e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão, a
“Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose” a ser realizada,
anualmente, na última semana do mês de Março, devendo constar do
Calendário Oficial do Estado.

Art. 2° - Na Semana de que trata a presente Lei, o Poder
Público envidará esforços para promover a conscientização das pessoas
acerca de hábitos alimentares, higiene pessoal e de ambiente, bem como
divulgará os serviços de prevenção e tratamento da tuberculose
existentes na rede SUS, e ainda os disponibilizados em rede própria e
conveniada durante a semana, de modo a atender uma maior demanda.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  835/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 297/2019, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que Altera dispositivo da Lei nº 9.368, de 02 de
maio de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de
02 de maio de 2011, que Considera de Utilidade Pública a Associação
Cultural Bloco Alternativo Banda do Sabyhá, no Município de São
Luís, Estado do Maranhão, adequando à Lei a correção da denominação
da referida Entidade.

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
redação 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 297/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 297/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 11 de  dezembro de 2019.

Presidente, em exercicio: Deputado Zé Inácio
Relator : Deputado Antonio Pereira
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Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

Projeto de Lei Ordinária nº 297/2019

Altera dispositivos da Lei nº 9.368 de 02 de maio
de 2011, que Considera de Utilidade Pública, a
Associação Cultural Bloco Alternativo Banda do
Sabyhá.

Art. 1º - O caput do artigo 1º da Lei nº 9.368 de 02 de maio de
2011, que Considera de Utilidade Pública, a Associação Cultural
Bloco Alternativo Banda do Sabyhá , passa a vigorar com a seguinte
redação:

  “Art. 1º Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto
Cultural de Desenvolvimento e Gestão – ICDG, com sede e
foro no Município de São Luís, neste Estado.”

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  836/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o

Projeto de Lei Ordinária nº 388/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, que Dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas
que provoquem maus-tratos a animais e dá outras providencias.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda modificativa, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, 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
redação 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 388/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 388/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 11 de  dezembro de 2019.

Presidente, em exercicio: Deputado Zé Inácio
Relator : Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 388/ 2019

Dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de
empresas que provoquem maus-tratos a animais
e dá outras providencias.

Art. 1º - As empresas instaladas no Estado do Maranhão terão
sua inscrição estadual cassada, quando ficar comprovado, após o devido
trâmite judicial, que as mesmas foram responsáveis por atos que possam
ser configurados como maus-tratos a animais.

§ 1° - Para efeitos desta lei, são considerados maus-tratos os
atos previstos no artigo 32 da Lei Federal 9605, de 1998, tais como
abusar, ferir, mutilar, infringir dor ou sofrimento e/ou submeter animal
vivo a experiência dolorosa ou cruel, nos casos previstos naquela
legislação.

§2° - O disposto nesta lei aplica-se a animais silvestres,
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos.

Art. 2° - A cassação da inscrição estadual dar-se-á depois do
trânsito em julgado da sentença condenatória do processo judicial
relativo ao delito de maus-tratos a animais, do qual a empresa é
responsável.

§1° - Não será concedida nova inscrição estadual à empresa
responsável por atos comprovados que configurem maus-tratos a
animais, conforme disposto no caput deste artigo.

§ 2°- A proibição a que se refere o parágrafo anterior será
pelo prazo de 1 (um) ano, contado a partir do trânsito em julgado
da decisão judicial a que se refere o caput deste artigo.

Art. 3°- O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
60 (SESSEENTA) dias, contados a partir da data de sua publicação.

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

COMUNICAÇÃO

Senhor Presidente:

Nos termos regimentais comunico a Vossa Excelência que o
PMN passa a compor a bancada do Bloco Parlamentar Unidos Pelo
Maranhão, requerendo a Vossa Excelência a adoção das providencias
regimentais.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 31 de janeiro de 2020.

Wendell Lages
Deputado Estadual

P O R T A R I A   Nº 091/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 024/2020-GMI.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores BRUNO SILVA FERREIRA,

matrícula  nº 1605591 e JOSEPH FERREIRA DAMASCENO,
matrícula nº 1635218, ambos lotados no  Gabinete Militar, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto, da Ata de Registro
de Preços nº 041/2019, firmado entre esta Casa e a Empresa RIDE
COMÉRCIO LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, para aquisição de
materiais de consumo na espécie terno completo, camisa social, gravata,
cinto, sapato social e meia social, além de camisa polo, camiseta branca
e camisa operacional mangas curtas, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 04
de fevereiro de 2020.  Deputado OTHELINO NETO Presidente

P O R T A R I A   Nº 092/2020

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 023/2020-GMI.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores BRUNO SILVA FERREIRA,
matrícula  nº 1605591 e JOSEPH FERREIRA DAMASCENO,
matrícula nº 1635218, ambos lotados no  Gabinete Militar, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto, da Ata de Registro
de Preços nº 040/2019, firmado entre esta Casa e a Empresa SHANON
MODA EIRELI, para aquisição de materiais de consumo na espécie
terno completo, camisa social, gravata, cinto, sapato social e meia
social, além de camisa polo, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 04
de fevereiro de 2020. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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ANEXO ÚNICO 

MENSAGEM N.º 004/2020 

PROJETO DE LEI N.º 003/20 

MAPAS 

 

I - Mapa 1: Zonificação referente ao ano de 2019 

 



 

 

 

II - Mapa 2 : Áreas Protegidas referentes ao ano de 2019 

 

 



 

 

 

III - Mapa 3: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada referente ao ano de 2007 

 
 



 

 

 

IV - Mapa 4: Índice de Vegetação por Diferença Normalizada do Bioma Amazônico 

referente ao ano de 2017 

 



 

 

 

V - Mapa 5: Aptidão Agrícola das Terras referente ao ano de 2019 

 

 
 



 

 

 

VI - Mapa 6: Hipsometria referente ao ano de 2019 

 

 
 



 

 

 

VII - Mapa 7: Evapotranspiração Potencial Anual referente ao ano de 2019 

 

 
 

 



 

 

 

VIII - Mapa 8: Bacias Hidrográficas e Redes de Drenagem referentes ao ano de 2019 

 

 
 

 

 



 

 

 

IX - Mapa 9: Vegetação referente ao ano de 2019 

 

 
 



 

 

 

Tabela: Siglas e nomes das Classes de Vegetação representado na figura IX – Mapa 9 

 

Cor/Legenda Descrição 

  Da Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

  

Da+Paa Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Formação Pioneira com influência 

fluvial/lacustre arbustiva 

  Da+Vsp Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Vegetação Secundária com palmeiras 

  
Da+Vsp+Acc 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial+ Vegetação Secundária com palmeiras+ 

Agricultura com culturas cíclicas 

  

Db+Vss Floresta Ombrófila Densa Terras Baixas e Vegetação Secundária sem 

palmeiras 

   Ds                          Floresta Ombrófila Densa Submontana                                             

  

Ds+Vsp Floresta Ombrófila Densa Submontana e Vegetação Secundária com 

palmeiras 

  Dse Floresta Ombrófila Densa Submontana com dossel emergente 

  Fs Floresta Estacional Semidecidual Submontana 

  Las                            Campinarana Arborizada sem palmeiras                                           

  Pa                             Formação Pioneira com influência fluvial/ lacustre                            

  Pah Formação Pioneira com Influência Fluvial/ Lacustre Herbácea 

  Pahs Formação Pioneira com Influência fluvial/ lacustre herbácea sem palmeira 

  Pap                             Formação Pioneira com influência fluvial/ lacustre arbustiva            

  Pf                           Formação Pioneira com Influência fluviomarinha                              

  Pfm Formação Pioneira com Influência fluviomarinha arbórea 

  Pm Formação Pioneira com influência marinha 

  Pmb Formação Pioneira com Influência marinha arbustiva 

  R                               Florestamento/ Reflorestamento                                                        

  Sa                          Savana Arborizada                                                                             

  Sd Savana Florestada 

  SN Contato Savana e Floresta Estacional 

  
Sp Savana Parque 

  Sps                             Savana Parque Sem Floresta de Galeria                                          

  
SNc/Fs+Sd+V 

Tensão Ecológica Floresta Estacional Semidecidual Submontana+Savana 

Florestada +Vegetação Secundária com palmeiras 

  Vs Vegetação Secundária 

  Vs+Ag                    Vegetação Secundária e Agropecuária                                             

  Vsp                     Vegetação Secundária com palmeiras                                               

  Vsp+Acc Vegetação Secundária com palmeiras e Agricultura com culturas cíclicas 

  Vss Vegetação Secundária sem palmeiras 

  Vss+Ap                       Vegetação Secundária sem palmeiras e Pastagem                          

  Ap+Vsp Pastagem e Vegetação Secundária com palmeiras 

 

 

Fonte: Organizado pelos autores (2019). 

 



 

 

X - Mapa 10: Densidade Demográfica referente ao ano 2018 

 

 
 

 

 



 

 

XI - Mapa 11: Migração entre os Municípios de 2005 a 2010 

 

 
 

 

 



 

 

XII - Mapa 12: Taxa de Urbanização referente ao ano 2010 

 

 
 

 

 



 

 

XIII - Mapa 13: Produto Interno Bruto Per Capita a Preço de Mercado Corrente 

referente ao ano 2016 

 

 
 

 



 

XIV - Mapa 14: Setor de Atividade Econômica de Maior Peso no Valor Adicional Bruto 

referente ao ano 2016 

 

 
 

 

 



 

XV - Mapa 15: Atividade Econômica de Maior Peso no Valor Agregado Bruto do Setor 

Secundário referente ao ano 2016 

 

 
 

 

 



 

XVI - Mapa 16: Atividade Econômica de Maior Peso no Valor Agregado Bruto do Setor 

Terciário referente ao ano 2016 

 

 
 

 

 



 

 

 

XVII – Mapa 17: Quantidade de Comunidades Quilombolas Reconhecidas referente ao 

ano 2017 

 

 



 

XVIII – Mapa 18: Assentamentos Rurais referentes ao ano 2018 

 

 
 

 



 

XIX – Mapa 19: Áreas Institucionais referentes ao ano 2019 

 

 
 

 

 



 

 

XX – Mapa 20: Usos Socioprodutivos e Institucionais referentes ao ano 2019 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

XXI - Mapa 21: Pressão de Uso do Território referente ao ano 2007 

 

 
 

 



 

 

XXII – Mapa 22: Pressão de Uso do Território referente ao ano 2017 

 

 
 



 

 

 

Fonte: Organizado pelos autores (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela da legenda para as Zonas de Pressão de Uso do território maranhense abarcado 

pelo Bioma Amazônico apresentado na figura XXII - Mapa 22 

2 

COR LEGENDA 

 Complexos industriais 

 
Extrativismo animal em área florestal 

 Extrativismo vegetal em área florestal 

 Extrativismo vegetal em área florestal + Extrativismo animal em área florestal 

 Extrativismo vegetal em área florestal + Pecuária de animais de grande porte 

 Extrativismo vegetal em área florestal + Pecuária de animais de grande porte + Área 

Agrícola 

 
Minerais metálicos 

 Minerais não metálicos 

 
Pecuária de animais de grande porte 

 Pecuária de animais de grande porte + Área Agrícola 

 Reflorestamento 

 Reflorestamento + Pecuária de animais de grande porte 

 Reflorestamento + Área agrícola + Pecuária de animais de grande porte 

 
Terra indígena 

 
Unidades de conservação de proteção integral 

 Unidades de conservação de uso sustentável 

 
Uso diversificado em corpo d'água continental 

 
Uso diversificado em corpo d'água costeiro 

 Uso diversificado em área descoberta 

 Uso não identificado em área campestre 

 Uso não identificado em área descoberta 

 Uso não identificado em área florestal 

 Área Agrícola 

 Área Agrícola + Extrativismo vegetal em área florestal 

 
Área Urbanizada 

 Área Urbanizada + Extrativismo vegetal em área florestal 



 

XXIII - Mapa 23: Suscetibilidade Morfoclimática à Erosão e à Lixiviação em Superfícies 

Geomorfológicas referentes ao ano 2019 

 

 
 

 



 

 

XXIV - Mapa 24: Suscetibilidade Geológico-Geomorfológica referente ao ano 2019 

 

 
 



 

Tabela: Relação cor – legenda – descrição técnica vinculada ao Mapa apresentado na 

Figura XXIV – Mapa 24 

 

 
COR LEGEND

A 

DESCRIÇÃO 

 
 Água Continental 

 

1a Área formada por cangas lateríticas com ocorrências de processos 

erosivos acelerados (ravinas e voçorocas) em superfícies subtabulares ou 

tabulares 

 

1b Planícies costeiras sujeitas ao avanço das marés e a erosão costeira 

 

1c Área com cobertura sedimentar pouco consolidada, que quando não 

apresentam cobertura vegetal possuem alto potencial erosivo, sujeitos a 

formação de sulcos, ravinas e voçorocas 

 

1d Área com potencial para colapso (afundamentos bruscos), relacionado a 

possibilidade de existência cavidades de dissolução em rochas calcárias e 

gipsita 

 

1e Área com rochas e solos de grande heterogeneidade geotécnica lateral 

vertical, o que potencializa as desestabilizações de taludes de corte e o 

aparecimento de focos erosivos em superfícies terraplenadas 

 

1f Áreas composta de material arenoso pouco consolidado com alto potencial 

erodível e potencial para mobilização eólica de áreas caso seja retirada a 

vegetação existente 

 

1g Área formada por rochas com planos de fissibilidade que facilitam a 

percolação de fluidos e potencializam a instalação de processos erosivos 

e de desestabilização em talude de corte 

 

1h Área formada por rochas e solos heterogeneidade geotécnica na lateral e 

vertical, pouco coesas, suscetíveis a erosão e a movimentos de massas em 

relevos mais declivosos 

 

1i Área onde podem existir blocos de rochas duras posicionadas ao longo do 

perfil do solo, blocos que podem se movimentar nas áreas de relevo 

declivoso 

 

1j Área onde podem existir blocos e matacões de rochas duras posicionadas 

ao longo do perfil do solo, suscetíveis a ocorrência de processos erosivos 

induzidos pela concentração das águas pluviais 

 

1k Área sujeita a enchentes sazonais, causadas por extravasamento dos rios, 

principalmente nos períodos de chuvas mais intensas 

 

1l Áreas sujeita a enchentes sazonais, causadas por extravasamento dos rios, 

principalmente nos períodos de chuvas mais intensas e/ou mudança de 

maré 

 

Fonte: Organizado pelos autores (2019). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


