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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/08/2019 – 2ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.08.2019
I – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 008/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO,
CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL
BECKMAN, AO SENHOR ROBERTO CARVALHO VELOSO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 05/08/2019 – SEGUNDA-FEIRA
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 377/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 059/19, dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde no âmbito do Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 378/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 066/19, altera a Lei nº 10.509, de 16 de setembro de
2016, que institui o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos Mestres
e Mestras da Cultura Popular do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 379/19, enviado através da mensagem
Governamental nº 068/19, institui o Sistema Maranhense de Museus –
SIMM e dá outras providências.
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 380/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, obriga os planos de saúde que atuam no âmbito do Estado
do Maranhão a instalarem e manterem postos presenciais de atendimento,
e dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI Nº 381/19, de autoria do Senhor Deputado
Duarte Junior, que cria, no Estado do Maranhão, o Programa Pró-Idade.
3. PROJETO DE LEI Nº 382/19, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, dispõe sobre a promoção de alimentação saudável e determina
a exclusão de alimentos ultrapassados e açucarados nas escolas públicas e
particulares no âmbito do Estado do Maranhão.
4. PROJETO DE LEI Nº 383/19, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, altera a Lei Estadual nº 11.056 de 2019, criando a prioridade de
atendimento para diabéticos em laboratórios no Estado do Maranhão.
5. PROJETO DE LEI Nº 384/19, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, dispensa a necessidade de carimbos em prescrições, relatórios
e atestados médicos no Estado do Maranhão e dá outras providências.
6. PROJETO DE LEI Nº 385/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, altera o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.840, de 30 de
abril de 2018.
7. PROJETO DE LEI Nº 386/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças
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portadoras de deficiência, em locais públicos e privados de lazer
estabelecidos no Estado do Maranhão.
8. PROJETO DE LEI Nº 387/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos Animais
Domésticos.
9. PROJETO DE LEI Nº 388/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de empresas que
provoquem maus-tratos a animais e dá outras providências.
10. PROJETO DE LEI Nº 389/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, dispõe sobre o atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia
nos estabelecimentos públicos e privados no Estado do Maranhão e
estabelece outras providências.
11. PROJETO DE LEI Nº 390/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, institui o Dia Estadual do Pastor Evangélico.
12. PROJETO DE LEI Nº 391/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, dispõe sobre o dever de disponibilização de históricos de preços
dos produtos ou serviços em promoção ou liquidação aos consumidores.
13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, concede a Medalha do Mérito
Legislativo “Terezinha Rego” ao Professor Doutor Rogério de Mesquita
Teles.
PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 371/19, de autoria do Poder Executivo,
encaminhado pela Mensagem n° 052/19, que altera a Lei n° 8.562, de 28 de
dezembro de 2006, que dispõe sobre a criação da Agência Estadual de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão – AGERP/MA, e
dá outras providências.
2. PROJETO DE LEI N° 372/19, de autoria do Poder Executivo,
encaminhado pela Mensagem n° 054/19, que altera a Lei n° 6.107, de 27 de
julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do
Maranhão), e dá outras providências.
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 373/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que institui a Política Estadual de Incentivo e Apoio a
Construção de Cisternas nas propriedades Rurais no Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI N° 374/19, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que assegura o custeio de óculos de grau para as crianças
que possuem problemas na visão, em razão da microcefalia.
3. PROJETO DE LEI N° 375/19, de autoria do Senhor Deputado
Dr. Yglésio, que estabelece as Diretrizes Estaduais para as ações
Informativas e Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI N° 376/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que dispõe sobre a política de assistência à saúde de pessoas
com Acromatose (Albinismo) no âmbito do Estado do Maranhão e dá
outras providências.
5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 075/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor Daniel Domingues de
Sousa Filho.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 076/19,
de autoria do Senhor Deputado Fernando Pessoa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson Luiz Barbosa
Ribeiro.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 077/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Sargento Sá a Silvio Carlos Leite Mesquita.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 074/19,
de autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, concedendo o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor José Reis Neto, natural de Palmares, no
Estado de Pernambuco.
PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 368/19, encaminhado pela Mensagem
Governamental n° 051/19, que dispõe sobre a criação do Sistema Unificado
Estadual de Sanidade Agroindustrial, Familiar, Artesanal e de Pequeno
Porte – SUSAF/MA e dá outras providências.
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2. PROJETO DE LEI N° 369/19, encaminhado pela Mensagem
Governamental n° 050/19, que disciplina procedimentos a serem adotados,
pelos profissionais de saúde vinculados ao Sistema Único de Saúde – SUS
no Estado do Maranhão, para a prescrição de medicamentos e solicitação
de exames, procedimentos de saúde e internações compulsórias prestados
pela Secretaria de Estado da Saúde – SES.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 367/19, de autoria da Senhora Deputada
Andréia Rezende, institui a Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 071/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, concede o Título de Cidadão Maranhense a
Gustavo Pereira da Costa, natural do Rio de Janeiro.
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 072/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Terezinha Rego” a Gustavo Pereira da Costa.
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 073/19,
de autoria da Senhora Deputada Daniella Tema concede Medalha do Mérito
Legislativo “Manoel Beckman” à Senhora Silvia Cristina Costa Leite,
Coordenadora do Setor de Atividades Especiais Espaço Mulher (SAEEM).
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 366/19, de autoria do Senhor Deputado
Adriano, estabelece a obrigatoriedade de disponibilização de oportunidade
para apresentação de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais
em eventos musicais que contenham financiamento público estadual e dá
outras providências.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 02 DE AGOSTO DE 2019.

MENSAGEM Nº 055/2019
São Luís, 15 de julho 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 029/2019, que dispõe
sobre a exigência de comprovação de equidade salarial entre homens e
mulheres para as empresas que contratarem com o Poder Público 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
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 parcial ao Projeto de Lei nº 029/2019, que dispõe
sobre a exigência de comprovação de equidade
salarial entre homens e mulheres para as empresas
que contratarem com o Poder Público Estadual 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 029/
2019.
RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por objetivo tornar
obrigatória, para fins de contratação com a Administração Pública Estadual,
a comprovação de equidade salarial no quadro de funcionários da empresa
vencedora de processo licitatório.
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Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez que
reforça as disposições do art. 7º, inciso XXX, da Constituição da República
e do art. 461 da Consolidação das Leis do Trabalho, as quais vedam o
estabelecimento de impedimentos para o exercício de funções, de diferença
de salário e de critério de admissão po rmotiovo de sexo, idade, cor ou
estado civil.
Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção ao §
1º e ao § 2º do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/2019 pelas razões a seguir
delineadas.
O § 1º do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/2019 assim dispõe:
Art. 2º A empresa vencedora do processo licitatório deverá
comprovar o cumprimento da exigência de equidade
salarial, na data de celebração do contrato.
§ 1º O documento apresentado pela empresa que comprove o
cumprimento da exigência de equidade salarial deverá ser
assinado pelo gestor de pessoal, administrador financeiro ou
outro responsável técnico que ateste e descreva o nome de
todos os funcionários da instituição, com os respectivos
cargos, gênero, tempo de serviço, atribuições, grau de
instrução e remuneração.
[grifo nosso]
Conforme visto, o referido dispositivo estabelece que a
comprovação do cumprimento da equidade salarial dar-se-á por meio da
apresentação de documento que ateste e descreva o nome de todos os
funcionários da instituição, bem como seus respectivos cargos, gênero,
tempo de serviço, atribuições, grau de instrução e remuneração.
O ordenamento jurídico brasileiro permite a expansão das
empresas, dentre outras formas, por meio da instituição de sucursais,
filiais ou agências.
Enquanto as agências encontram previsão no art. 710 do Código
Civil, as sucursais e as filiais, em linhas gerais, correspondem,
respectivamente, aos destacamentos e às unidades/estabelecimentos
diferentes de uma mesma instituição.
Desse modo, ao estabelecer a necessidade de apresentação de
informações sobre todos os funcionários da instituição a ser contratada, o
Projeto de Lei nº 029/2019 tornou obrigatória a apresentação de informações
sobre funcionários que não atuam diretamente na execução do objeto
contratado, inclusive aqueles pertencentes às outras sucursais e filiais da
licitante vencedora.
Nessas circunstâncias, forçoso reconhecer que exigência constante
do § 1º do art. 2º da proposta legislativa em apreço, haja vista o ônus
excessivo imposto à Administração Pública quando da aplicação da lei,
infringe os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
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.
Desse modo, à luz do princípio da proporcionalidade, qualquer
medida só se legitima acaso reste verificado, na prática, que ela é
indispensável para o alcance do interesse público, não podendo ser
substituída por outra menos onerosa.
Apenas a título exemplificativo, no ano de 2017, o Banco do
Brasil S/A possuía, ao todo, 99.161 (noventa e nove mil cento e sessenta
e um) funcionários espalhados em diversas unidades da Federação e em
outros países.
Considerando a redação constante do § 1º do art. 2º do Projeto de
Lei nº 029/2019, eventual contratação com a referida instituição financeira
exigirá que a Administração Pública Estadual realize, sem ter poderes para
tanto, análise pormenorizada (cargos, gênero, tempo de serviço, atribuições,
grau de instrução e remuneração) de elevado quantitativo de funcionários,
independentemente da respectiva atuação no bojo de contrato celebrado
com o Estado do Maranhão, razão pela qual forçoso o reconhecimento da
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inconstitucionalidade material do § 1º do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/
2019.
Desse modo, pelas razões acima delineadas, oponho veto ao § 1º
do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/2019.
Por fim, o § 2º do art. 2º do Projeto de Lei nº 029/2019 estabelece
a possibilidade de prorrogação do prazo concedido às empresas para
comprovação da prática da equidade salarial, nos seguintes termos:
Art. 2º A empresa vencedora do processo licitatório deverá
comprovar o cumprimento da exigência de equidade salarial, na
data de celebração do contrato.
[...]
§ 2º O prazo a que se refere o caput deste artigo é prorrogável,
uma única vez, por igual período, desde que
fundamentadamente requerido ao órgão da Administração
Pública responsável pelo processo licitatório.
[grifo nosso]
A redação do dispositivo está intrincada, não sendo possível
compreender com nitidez a intenção da proposta legislativa, em especial
nos trechos destacados supra, vez que o caput do art. 2º não estabeleceu
qualquer período, limitando-se a fazer referência à data de
celebração do contrato.
Em que pese a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, possibilitar à
Administração Pública a prorrogação do prazo de convocação concedido
pela Administração Pública para que o licitante vencedor formalize a
assinatura do contrato administrativo, o § 2º do art. 2º da proposta
legislativa, por inadequada técnica legislativa, teve sua aplicação
comprometida ao fazer menção a lapso temporal não especificado
no caput.
Os vícios redacionais, ao comprometerem a aplicação do referido
dispositivo, contribuem para a insegurança jurídica, o que gera
inconstitucionalidade.
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 parcialmente o Projeto de Lei nº 029/2019.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 15 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 056/2019
São Luís, 17 de julho 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 vício de
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei Complementar nº 007/2019, que
altera dispositivo da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991,
Código de Divisão e Organização Judiciárias do 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
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Veto integral ao Projeto de Lei Complementar nº 007/
2019, que altera dispositivo da Lei Complementar nº
14, de 17 de dezembro de 1991, Código de Divisão e
Organização Judiciárias do 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
Complementar nº 007/2019.
RAZÕES DO VETO
A proposição em comento objetiva acrescentar ao art. 78 da Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, dispositivo (inciso
XIX) destinado à disciplinar a contagem, para todos os fins da carreira de
magistrado, do tempo de serviço prestado perante o Poder Público e o
tempo de serviço decorrente da prática da advocacia, nos seguintes moldes:
Art. 78. (...)
XIX - Contar-se-á para todos os efeitos, o tempo de serviço
público anteriormente prestado pelo magistrado, inclusive a
órgão da administração indireta, sob qualquer regime jurídico, e
o tempo de exercício da advocacia até o máximo de 15
(quinze) anos, desde que comprovadas as devidas
contribuições previdenciárias do período.
[grifo nosso]
Não obstante a relevância da matéria ao Poder Judiciário, a
amplitude da redação do Projeto de Lei Complementar nº 007/2019 permite
concluir que o limite temporal de 15 (quinze) anos relativo ao exercício da
advocacia aplicar-se-á, inclusive, para fins de aposentadoria, o que se
releva incompatível com a Constituição da República.
O direito à aposentadoria dos servidores públicos vinculado ao
regime próprio de previdência social encontra previsão no art. 40, § 1º, da
Constituição de 1988 e poderá ser concedido de forma compulsória, em
razão de invalidez permanente ou de forma voluntária.
Em que pese a competência concorrente dos entes federados para,
nos termos do art. 24, inciso XII da Constituição Federal8, legislar sobre
previdência social, há de ser negada sanção ao Projeto de Lei
Complementar nº 007/2019.
Enquanto a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria
compulsória correspondem, respectivamente, àquela concedida em razão
da impossibilidade física ou psíquica do servidor efetivo continuar a exercer
as atribuições de seu cargo e àquela aplicada em virtude do alcance de idade
máxima para permanecer em exercício, a aposentadoria voluntária está
condicionada à manifestação de vontade do agente púbico e ao
preenchimento dos requisitos legais.
No que concerne à aposentadoria voluntária, considerando que
o tempo de serviço somente será considerado se houver comprovação
da respectiva contribuição, a proposta legislativa em apreço, ao limitar,
para todos os efeitos, o tempo de exercício da advocacia até o máximo de
15 (quinze) anos, acabou por restringir a utilização do tempo de
contribuição dos magistrados na iniciativa privada, o que não se
coaduna com as disposições da Constituição da República que não
estabeleceu qualquer limite temporal para contagem de tempo de
contribuição/serviço.
O art. 201, § 9º, da Constituição Federal9 assegura a contagem
recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade
privada, rural e urbana, devendo haver compensação financeira entre os
regimes, segundo critérios estabelecidos em lei.
Os critérios de compensação financeira entre os regimes de
previdência devem ser estipulados em normas gerais fixadas, pela União,
na forma do art. 24, XII e § 1º, da Constituição de 198810, não possuindo
os Estados-Membros competência para fazer a restrição pretendida.
Nesse sentido, foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1798:
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Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Servidor Público. 3.
Aposentadoria. 4. Contagem do tempo de contribuição na
atividade privada para fins de compensação financeira. 5.
Restrição do período por lei estadual. 6. Ofensa ao art.
202, § 2º, da Carta Magna (atual art. 201, § 9º). 7. Precedentes.
8. Ação julgada procedente.
(STF. ADI 1798, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2014, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 0511-2014, grifo nosso)
Nessas circunstâncias, inexistindo na Lei Maior qualquer limite
quanto ao número de anos de contribuição na administração pública e na
atividade privada, para os efeitos da compensação financeira entre os
sistemas11, eventuais restrições à contagem de tempo de serviço/
tempo de contribuição devem ser objeto de atuação legislativa da
União e não dos Estados-Membros (art. 201, § 9º, da Constituição Federal).
Registre-se que a proposta legislativa em apreço é uma reedição
do art. 77 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 197912 (Lei
Orgânica da Magistratura Nacional), dispositivo que o Supremo Tribunal
Federal já declarou como não recepcionado pelo texto constitucional vigente,
conforme julgados colacionados abaixo:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE
SEGURANÇA. MAGISTRADO. APOSENTADORIA.
CONTAGEM DE TEMPO DE EXERCÍCIO DE
ADVOCACIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 202, § 2º, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (EM SUA REDAÇÃO
ORIGINAL). DECISÃO QUESTIONADA QUE
POSSIBILITOU AO AGRAVANTE O SEU RETORNO À
ATIVIDADE PARA COMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO
NECESSÁRIO PARA APOSENTADORIA INTEGRAL, O
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, OU A MUDANÇA DO TIPO DE
APOSENTADORIA,
DE
INTEGRAL
PARA
PROPORCIONAL AO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO. 1. A contagem recíproca de tempo de
serviço para a aposentadoria no serviço público (regime
próprio) pressupõe o recolhimento das contribuições
previdenciárias correspondentes. Precedentes: MS 28.929/
DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14/1/2011; MS
26.391, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 6/6/2011; e
MS 26.461, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6/
3/2009. 2. O artigo 77 da LOMAN, ao limitar a contagem
do tempo de serviço prestado à advocacia, em quinze anos,
não foi recepcionado pela Constituição da República de
1988. Precedente: RE 250.948, Rel. Min. Néri da Silveira, 2ª
Turma, DJ 21/6/2002. 3. Competência do Tribunal de Contas
da União para julgar a legalidade das concessões de
aposentadorias, reformas e pensões. 4. In casu, a Corte de
Contas possibilitou o recolhimento da contribuição
previdenciária referente ao tempo de serviço prestado à
advocacia, retorno ao trabalho, ou mudança no tipo de
aposentadoria, de integral para proporcional ao tempo de
contribuição. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF. MS 33585 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 24/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-248 DIVULG 09-12-2015 PUBLIC 10-12-2015, grifo
nosso)
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EMENTA: - Recurso extraordinário. Administrativo.
Aposentadoria. Desembargador. 2. Cômputo do tempo de
serviço de atividade privada. Aplicação dos artigos 93, VI e
202, § 2º, da Constituição Federal. Revogação do art. 77 da
LOMAN. 3. Sistema de aposentadoria que tende a unificar os
princípios que hão de reger a aposentadoria de todo servidor
público. 4. Ofensa ao art. 202, § 2º da Constituição Federal
inexistente. A compreensão dada ao sistema autoriza
considerar-se que o art. 77 da LOMAN não foi recebido no
sistema do art. 202, § 2º, da Carta Magna. 5. Recurso
extraordinário não conhecido.
(STF. RE 250948, Relator(a): Min. NÉRI DA SILVEIRA,
Segunda Turma, julgado em 19/03/2002, DJ 21-06-2002 PP00130 EMENT VOL-02074-04 PP-00771, grifo nosso)
Nessas circunstâncias, ante a amplitude redacional da proposta
legislativa (para todos os efeitos) e tendo em vista a impossibilidade de o
legislador estadual restringir o direito constitucionalmente garantido à
contagem recíproca de tempo de serviço/contribuição da iniciativa privada,
forçoso reconhecer a necessidade de veto integral ao Projeto de Lei
Complementar nº 007/2019.
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.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar totalmente o Projeto de Lei Complementar nº 007/2019.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,17 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 057/2019
São Luís, 17 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 43, III, e
47, caput, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 245/2019, que
estabelece diretrizes para a preservação e a punição de atos de vandalismo,
pichação e depredação do Patrimônio Público e Privado, no âmbito do
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 parcial ao Projeto de Lei nº 245/2019, que
estabelece diretrizes para a preservação e a punição
de atos de vandalismo, pichação e depredação do
Patrimônio Público e Privado, no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências.
A proposta legislativa, em linhas gerais, detém por finalidade coibir
a prática de atos de vandalismo, pichação e depredação do Patrimônio
Público e Privado no Estado do Maranhão, instituindo, para tanto, a
aplicação de multa administrativa aos infratores.
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Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez que
reforça os princípios constitucionais do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado e do desenvolvimento sustentável, bem como
o dever do Poder Público de promover conscientização pública para a
preservação do meio ambiente artificial, através da prevenção de atividades
voltadas à poluição visual e desvalorização dos centros urbanos.
Ressalta-se que a proteção ao meio ambiente, que, consoante
retrata a Política Nacional de Meio Ambiente, equivale ao “conjunto de
condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica,
que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”14, não se
restringe aos recursos naturais. Abarcando a Carta Magna ao menos quatro
dimensões ambientais, quais sejam: o meio ambiente natural, artificial,
cultural e laboral.
Em que pese o relevante propósito da matéria, há de ser negada
sanção ao art. 2º do Projeto de Lei, a seguir transcrito:
Art. 2º O valor arrecadado com a aplicação das multas deverá
ser destinado ao Fundo Estadual da Cultura.
Isto porque, ao delimitar que os valores arrecadados mediante a
aplicação das multas deverão ser destinados ao Fundo Estadual da Cultura,
terminou-se por usurpar competência legislativa privativa do Chefe do
Poder Executivo, disciplinando matérias afetas à organização administrativa
e orçamentária, e a própria gestão de políticas públicas, colidindo
frontalmente com o que dispõe o inciso III do art. 43 da Constituição
Estadual, verbis:
Art. 43 São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:
(...)
III - organização administrativa e orçamentária; (Redação dada
pela Emenda Constitucional nº 068, de 30/08/2013)
(...).
Haja vista que o gerenciamento e modo de utilização dos recursos
resultantes da aplicação das multas, e a consoante destinação aos fundos
estaduais, guardam relação com a autonomia administrativa e financeira
do Poder Executivo, o que reclama a prerrogativa do mesmo em iniciar o
processo legislativo.
Ademais, nos termos da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998,
(Lei dos Crimes Ambientais) que dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente,
a reversão dos valores arrecadados em pagamento de multas por infração
ambiental aos fundos estaduais de meio ambiente, ou fundos correlatos,
será realizada conforme disposição do órgão arrecadador, ou seja, da
Administração Pública (artigo 73).
Destarte, 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, sob pena de infringência ao postulado constitucional da reserva
da Administração e em decorrência do Princípio da Reserva da
Administração, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à
exclusiva competência administrativa do Poder Executivo.
Acerca da competência privativa do Poder Executivo ora em debate,
o Supremo Tribunal Federal assim tem entendido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ALAGONA N. 6.153, DE 11 DE MAIO DE 2000, QUE
CRIA O PROGRAMA DE LEITURA DE JORNAIS E
PERIÓDICOS EM SALA DE AULA, A SER CUMPRIDO
PELAS ESCOLAS DA REDE OFICIAL E PARTICULAR
DO ESTADO DE ALAGOAS. 1. Iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo Estadual para legislar sobre
organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de
iniciativa parlamentar que afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e,
da Constituição da República, ao alterar a atribuição da Secretaria
de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria
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federativa de competências. 3. Iniciativa louvável do legislador
alagoano que não retira o vício formal de iniciativa legislativa.
Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.
(ADI 2329, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno,
julgado em 14/04/2010, DJe de 25/06/2010). (grifo nosso)
EMENTA:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 6.835/2001 DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. INCLUSÃO DOS
NOMES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS
INADIMPLENTES NO SERASA, CADIN E SPC.
ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA
FAZENDA. INICIATIVA DA MESA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL.
A lei 6.835/2001, de iniciativa da Mesa da Assembléia Legislativa
do Estado do Espírito Santo, cria nova atribuição à Secretaria de
Fazenda Estadual, órgão integrante do Poder Executivo daquele
Estado. À luz do princípio da simetria, são de iniciativa do
Chefe do Poder Executivo estadual as leis que versem
sobre a organização administrativa do Estado, podendo a
questão referente à organização e funcionamento da
Administração Estadual, quando não importar aumento
de despesa, ser regulamentada por meio de Decreto do
Chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, e e art. 84, VI, a da
Constituição federal). Inconstitucionalidade formal, por vício
de iniciativa da lei ora atacada.
(STF. ADI 2857, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA,
Tribunal Pleno, julgado em 30/08/2007, DJe-152 DIVULG 2911-2007 PUBLIC 30-11-2007 DJ 30-11-2007 PP-00025
EMENT VOL-02301-01 PP-00113). (grifo nosso)
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 essa.
Nessas circunstâncias, tendo em vista o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da
República) e considerando que o Poder Legislativo não pode criar atribuições
ou interferir no funcionamento de órgãos da administração pública, oponho
veto ao Art. 2º do Projeto de Lei nº 245/2019, por padecer de vício de
inconstitucionalidade formal.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 245/2019.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 17 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 058/2019
São Luís, 17 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência e aos seus ilustres Pares que me
licenciarei do exercício do mandato de Governador do Estado, no período
de 22 a 26 de julho de 2019, para gozo de férias.
Em consequência, o Governo do Estado será exercido pelo ViceGovernador, na forma estabelecida pelo art. 59 da Constituição Estadual.
Renovo a Vossa Excelência e aos nobres Deputados e Deputadas
os meus elevados protestos de apreço e consideração.
Atenciosamente
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

8

SEGUNDA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2019

MENSAGEM Nº 059/2019
São Luís, 17 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que dispõe sobre a
constituição de consórcios interfederativos de saúde no âmbito do Estado
do Maranhão.
É consabido que, por determinação constitucional (art. 196 da
Constituição da República), a saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído por um conjunto
de medidas sanitárias organizadas de forma regionalizada e hierarquizada
em níveis de complexidade, as quais são prestadas de forma descentralizada
pelo Poder Público ou, de forma complementar, pela iniciativa privada.
Na forma do art. 241 da Constituição da República e da Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios poderão constituir consórcios públicos e firmar convênios de
cooperação para a gestão associada de serviços públicos de interesse comum.
Nessa perspectiva e com esteio no Federalismo Cooperativo, o
Projeto de Lei em apreço propõe um modelo alternativo de gestão associada
da saúde pública.
Por meio da constituição de consórcios interfederativos de saúde
pretende-se unir os esforços do Estado do Maranhão e dos entes municipais
com vistas a otimizar os serviços de saúde que atualmente são oferecidos
à população maranhense, sobretudo os de média e alta complexidade.
A proposta, ao tempo que permite a racionalização de custos e
dinamiza a prestação do direito à saúde, contribui para a ampliação, por
meio da cooperação técnica, do acesso da população aos serviços de saúde
da rede pública.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, no
fortalecimento do Federalismo Cooperativo para otimizar a prestação das
ações e dos serviços de saúde, 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° 377/19
Dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde no âmbito do Estado do
Maranhão.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a constituição de consórcios
interfederativos de saúde pactuados entre o Estado do Maranhão e
municípios, visando à cooperação técnica na área de saúde, à promoção de
ações assistenciais de saúde pública, à prestação de serviços especializados
no gerenciamento de unidades de atendimento de média e alta complexidade
e demais serviços relacionados à saúde.
Art. 2º Os consórcios de saúde serão constituídos por meio de
associação pública, de natureza autárquica e interfederativa, com
personalidade jurídica de direito público, sob a denominação de “Consórcio
Público de Saúde do Maranhão”.
Art. 3º Os consórcios interfederativos de saúde têm os seguintes
objetivos específicos:
I - gerenciar unidade de saúde, planejar, programar e executar
ações, atividades e serviços na área da saúde;
II - fortalecer as instâncias colegiadas locais e regionais e o processo
de descentralização das ações e serviços de saúde;
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III - compartilhar recursos financeiros, tecnológicos e de gestão de
pessoas, bem como o uso de equipamentos, serviços de manutenção e de
tecnologia da informação, de procedimentos de licitação, de unidades
prestadoras de serviços e de instrumentos de gestão, em especial
programação assistencial e plano de gerenciamento do consórcio, entre
outros, obedecendo as normas da regionalização;
IV - prestar cooperação técnica, realizar treinamento, estudos
técnicos e pesquisa, bem como executar ações conjuntas de prestação de
serviços assistenciais e de vigilância em saúde;
V - estabelecer vínculo de cooperação e articular esforços com
vistas a criar condições de viabilidade, eficiência, eficácia e melhores
resultados na gestão da saúde; e
VI - promover a capacidade resolutiva e ampliar a oferta e o
acesso da população aos serviços de saúde.
Art. 4º Os consórcios interfederativos de saúde terão prazo
indeterminado, além de ser assegurado, pelos seus signatários, o
cumprimento das responsabilidades assumidas em relação aos
financiamentos concedidos e dimensionados no protocolo de intenções e
no contrato de rateio.
Art. 5º O protocolo de intenções, em conformidade com o inciso
IV do artigo 167 da Constituição Federal, deverá prever a destinação de
receita própria ou transferida de impostos para atender às necessidades do
consórcio, na forma estabelecida nos contratos de programa e/ou rateio.
Parágrafo único. A destinação de receitas mencionada no caput
deste artigo constitui crédito líquido e certo do consórcio, sendo cabível
desconto do valor correspondente de cada parcela mensal vincenda nos
recursos do ICMS mensal de cada município consorciado para satisfazer
a vinculação pactuada, bem como da parcela correspondente à cota-parte
do Estado do Maranhão.
Art. 6º Os consórcios interfederativos de saúde poderão celebrar:
I - contrato de gestão, nos termos e limites da legislação pertinente;
II - contrato de programa ou termo de parceria, respeitados, no
último caso, os critérios e disposições da legislação federal aplicável; e,
III - outorga de concessão e permissão.
§1º Os instrumentos relacionados nos incisos I a III do caput deste
artigo devem ser relacionados aos serviços de saúde que venham a ser
prestados pelos consórcios.
§2º Os consórcios interfederativos de saúde poderão licitar serviços
e obras públicas visando à implementação de políticas públicas de interesse
comum dos entes consorciados, desde que haja aprovação pela assembleia
geral.
§ 3º O contrato de consórcio público poderá ser celebrado por
apenas uma parcela dos entes da federação que subscreverem o protocolo
de intenções.
Art. 7º Não será admitido consorciamento parcial ou condicional.
Art. 8º O contrato de rateio será formalizado em cada exercício
financeiro e seu prazo de vigência não será superior ao das dotações que o
suportam, com exceção dos contratos que tenham por objeto exclusivamente
projetos consistentes em programas e ações contemplados em plano
plurianual.
§1º As cláusulas do contrato de rateio não poderão conter
disposição tendente a afastar a fiscalização exercida pelos órgãos de controle
interno e externo ou pela sociedade civil de quaisquer dos entes da federação
consorciados.
§2º Os entes consorciados, isolados ou em conjunto, bem como o
consórcio público, são partes legítimas para exigir o cumprimento das
obrigações previstas no contrato de rateio.
Art. 9º O patrimônio, a estrutura administrativa e as fontes de
receita dos consórcios interfederativos de saúde de que trata esta Lei serão
definidos nos respectivos contratos de programa e/ou rateio, observado o
disposto na Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de 2005, regulamentada
pelo Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007.
Art. 10. O Poder Executivo de cada ente consorciado deverá incluir,
nas propostas orçamentárias anuais, dotações suficientes à cobertura das
responsabilidades financeiras decorrentes dos consórcios interfederativos
de saúde insertas no contrato de rateio.
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Art. 11. A retirada do ente da federação do consórcio público
dependerá de ato formal de seu representante na Assembleia Geral.
§1º Os bens destinados ao consórcio público pelo consorciado
que se retira somente serão revertidos ou retrocedidos no caso de expressa
previsão do contrato de consórcio público ou do instrumento de
transferência ou de alienação.
§2º A retirada ou a extinção do consórcio público não prejudicará
as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja
extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações eventualmente
devidas.
§3º Nenhum ente federado poderá ser obrigado a se consorciar ou
a permanecer consorciado.
Art. 12. As despesas decorrentes da execução desta Lei, que
couberem ao Estado do Maranhão, serão atendidas à conta de dotações
orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Saúde.
Art. 13. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação
funcional programática, expressa por categorias de programação em seu
menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 061/2019
São Luís, 19 de julho 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 vícios de inconstitucionalidade formal e material, o Projeto de Lei nº
227/2019, que estabelece as Diretrizes da Política de Atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens,
no âmbito do Estado do Maranhão.
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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 227/2019, que
estabelece as Diretrizes da Política de Atenção,
acompanhamento e tratamento do alcoolismo entre
mulheres e homens, no âmbito do Estado do
Maranhão.
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 227/
2019.
RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa em comento tem por finalidade estabelecer
as diretrizes da Política de Atenção, Acompanhamento e Tratamento do
Alcoolismo entre Homens e Mulheres, desenvolvendo ações de educação,
proteção e prevenção dos danos causados pelo uso excessivo de álcool,
garantindo, outrossim, ampla cobertura no atendimento em clínicas
especializadas, de modo a possibilitar a recuperação dos dependentes.
Não obstante a relevância da referida proposta legislativa, há de
ser negada sanção ao art. 2º e ao art. 3º, colacionados abaixo, pelas razões
a seguir delineadas.
Art. 2º A Política poderá fazer parte estruturante das ações da
Secretaria Estadual de Saúde tendo como interlocutores as Secretarias de
Trabalho e Economia Solidária - SETRES, a Secretaria de Estado da
Educação - SEDUC, Secretaria de Estado da Mulher - SEMU, a Secretaria
de Estado de Segurança Pública - SSP e a Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Inovação - SECTI.
Art. 4º A Política de que trata esta Lei compreende os seguintes
níveis de atendimento:
I - atenção básica, que inclui ações de cunho individual ou coletivo,
voltadas para a promoção da saúde, para a prevenção e a identificação
precoce dos problemas, bem como ações dirigidas à informação, à educação
e à orientação familiar;
II - atenção de média complexidade, que inclui a triagem e o
monitoramento, da atenção diagnóstica e da terapêutica especializada,
com exames clínicos e laboratoriais para avaliar desenvolvimento do
tratamento até a recuperação da paciente;
III - atenção de alta complexidade, que inclui diagnóstico e
terapêutica especializada com internação para o tratamento;
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, versando sobre organização administrativa e estruturação e
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes.
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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]
Tais dispositivos, consoante a isto, acrescentaram novas atribuições
à Secretaria de Estado da Saúde, versando, ainda, sobre o procedimento
que deverá ser adotado na execução das ações e serviços no âmbito das
unidades públicas de saúde, ferindo, assim, a autonomia do Poder Executivo
para, na forma do art. 8º e do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.080, de 19 de
setembro de 1990, organizar o Sistema Único de Saúde em âmbito
estadual1515Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação
complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
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
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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 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 1302-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741, grifo nosso)
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Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder
Legislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que tange as
ações desenvolvidas pelas Secretarias Estaduais e à definição das regras
quanto à forma como será realizado o tratamento do alcoolismo nos espaços
das unidades de saúde, efetuando o escalonamento em níveis de atendimento
com indicação dos serviços que deverão ser prestados em cada um deles,
forçoso reconhecer a necessidade de veto ao art. 2º e ao art. 4º do
Projeto de Lei nº 227/2019 haja vista a nítida inobservância do postulado
constitucional da Reserva da Administração.
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 parcialmente o Projeto de Lei nº 227/2019.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 062/2019
São Luís, 19 de julho 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
inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 323/2019, que altera a Lei Estadual
nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe sobre Custas e
Emolumentos, 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 323/2019, que altera
a Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009,
que dispõe sobre Custas e Emolumentos, 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 323/
2019.
RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa em comento tem por finalidade atualizar as
disposições da Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que
dispõe sobre Custas e Emolumentos, e dá outras providências.
Não obstante a competência privativa do Poder Judiciário para
dispor sobre o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais e
administrativos, bem como de seus respectivos serviços auxiliares, há de
ser negada sanção à alteração proposta, pelo projeto de lei em apreço,
ao item 14.13 da Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009.
Após tramitação perante a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, vieram para deliberação executiva o Projeto de Lei nº 322/2019
e o Projeto de Lei nº 323/2019. Ambas as proposituras propõem alterações
ao mesmo item (item 14.13) da Lei de Custas e Emolumentos.
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Ocorre, entretanto, que as novas redações propostas para o
referido item são distintas, o que compromete a aplicação do referido
dispositivo e contribui para a insegurança jurídica, a qual implica
inconstitucionalidade.
Nessas circunstâncias, ante os vícios de técnica legislativa capazes
prejudicar a aplicação da norma, forçoso reconhecer a necessidade de veto
ao item 14.13 do Projeto de Lei nº 323/2019.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 323/2019.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 063/2019
São Luís, 19 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, e
do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por
vício de constitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 070/2019, que
dispõe sobre a implantação de caminhos de acesso adaptados para pessoas
com deficiência, nas praias do litoral do Estado do 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 070/2019, que dispõe
sobre a implantação de caminhos de acesso adaptados
para pessoas com deficiência, nas praias do litoral
do Estado do Estado do Maranhão e dá outras
providências.
No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o art.
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº
070/2019.
RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa em apreço visa implantar caminhos de
acesso adaptados para pessoas com deficiência, atendendo as regras de
acessibilidade arquitetônica, urbanística e de comunicação e informação
estabelecidas pela ABNT, nas praias de todo o litoral do Estado do
Maranhão.
Autoriza, ainda, o remanejamento, transposição, transferência ou
utilização de dotações orçamentárias em favor da aplicação da presente
Lei ao Poder Público, designando-o enquanto órgão competente para
fiscalizar a implantação e manutenção do seu objeto.
Não obstante a relevância da proposta, que reforça o dever do
Estado de garantir o direito de acessibilidade às pessoas com deficiência,
na forma dos artigos 23, II, e 24, XIV da Constituição da República, há de
ser negada sanção ao Projeto de Lei nº 070/2019, pelas razões a seguir
delineadas.
As obras de acessibilidade em terrenos de praia do litoral
maranhense para garantia de acesso universal, inclusive de quem tenha
mobilidade reduzida, à faixa de areia, consagra o preconizado no artigo 21,
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caput Decreto 5.300, de 07 de dezembro de 2004, que veio regulamentar o
Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei n.º 7.661/88).
Contudo, ao pretender a realização de obras estruturais ao longo
da faixa de areia, para garantir acessibilidade arquitetônica e urbanística aos
Portadores de Deficiência, o Projeto em comento invade a competência
legislativa municipal, prevista no art. 30, I e VIII, da Constituição
Federal de 198818, legislando sobre matéria de interesse local.
A Constituição Federal, no artigo 20, classifica as praias como
bens de uso comum do povo pertencentes à União Federal, e integrantes
do patrimônio da zona costeira, cuja degradação implicaria em dano
ambiental, sujeito à responsabilização civil objetiva. Caracterizando-se,
outrossim, consoante disposição do Código Civil, como inalienáveis.
O artigo 10 da Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988, que instituiu
o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, apresenta a seguinte definição
de área de praia:
Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo,
sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar,
em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos
considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos
em áreas protegidas por legislação específica.
§ 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de
utilização do solo na Zona Costeira que impeça ou dificulte o
acesso assegurado no caput deste artigo.
§ 2º. A regulamentação desta lei determinará as características e
as modalidades de acesso que garantam o uso público das praias
e do mar.
§ 3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta
periodicamente pelas águas, acrescida da faixa subseqüente de
material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e
pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou,
em sua ausência, onde comece um outro ecossistema.
Ocorre que as praias marítimas, apesar de serem bens da União,
localizam-se em território municipal, estando, por conseguinte, no âmbito
da autonomia do Município e de sua respectiva jurisdição. Cabendo ao
mesmo, nos termos dos artigos 30, incisos I e II, e 182, da Carta Magna,
legislar sobre os assuntos de interesse local, suplementando a legislação
federal e estadual no que couber, e executar a política de desenvolvimento
urbano no sentido de “ordenar as funções sociais da cidade”.
Doutra face, a Medida Provisória nº 691, de 31 de agosto de 2015,
convertida na Lei nº 13.240, de 30 de dezembro de 2015, autorizou à
transferência da gestão das orlas de praias marítimas, estuarinas, lacustres
e fluviais federais, a exceção das áreas consideradas essenciais à estratégia
de defesa nacional, as reservadas a órgãos e entidades federais, as destinadas
à exploração de serviços públicos de competência da União, e as situadas
em unidades de conservação federais, da União aos Municípios.
Nesse sentido, 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.19 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, para o exercício
autônomo das competências que lhes são atribuídas pela
Constituição Federal20”.
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Cenário no qual, compete ao Município legislar sobre assuntos
de interesse local, além de promover, no que couber, o adequado
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso,
do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
De forma que o projeto de lei em comento, ao implantar os
Caminhos de Acesso Adaptados, autorizando o Poder Público a remanejar
recursos e/ou dotações orçamentárias para execução do Projeto de Lei
acabou por disciplinar matéria cuja competência para deflagrar processo
legislativo é privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal.
Acerca do assunto, vejamos os seguintes julgados do Supremo
Tribunal Federal:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. DIREITO DE
CONSTRUIR. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. TORRE
DE TELEFONIA MÓVEL. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
URBANO.
COMPETÊNCIA
MUNICIPAL.
PRECEDENTES. COMPETÊNCIA. MERA ALEGAÇÃO
DE INTERESSE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA PARA DESLOCAR A CAUSA PARA A
JUSTIÇA FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO
RECORRIDA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE
TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM
29.10.2010. O entendimento adotado pela Corte de origem,
nos moldes do que assinalado na decisão agravada, não
diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste
Supremo Tribunal Federal. A Constituição da República
confere aos municípios competência para legislar sobre
assuntos de interesse local, nele compreendidos o uso e a
ocupação do solo urbano no seu território. Mera alegação de
existência de interesse da União é insuficiente para justificar o
deslocamento do feito para a a Justiça Federal. As razões do
agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que
lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à
ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da
República. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.
(ARE 780070 ED, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira
Turma, julgado em 01/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-082 DIVULG 27-04-2016 PUBLIC 28-04-2016)
“(...) As regras do processo legislativo federal,
especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada,
são normas de observância obrigatória pelos Estadosmembros”
(STF, ADI 2.719-1-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso,
20-03-2003)
Ademais, o projeto em tela, em seu art. 4º, também afigura-se
contrário aos ditames constitucionais por atribuir incumbências ao Poder
Executivo Estadual, determinando-lhe a fiscalização, acompanhamento e
manutenção dos caminhos de acesso implantados, ficando clara a
interferência do Poder Legislativo na esfera de competências do Poder
Executivo, senão vejamos:
Art.4º Cabe ao Poder Público designar o órgão competente para
fiscalizar e acompanhar a implantação e manutenção dos
Caminhos de Acesso, tratados no “caput” do artigo primeiro
desta Lei.
Isto porque a Constituição Estadual, em seu art. 43, inciso V21,
estabelece como competência privativa do Chefe do Poder Executivo
determinar as atribuições de suas secretarias de Estado e órgãos equivalentes.
Sobre o tema, a propósito, colhe-se o seguinte julgado:
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(...) É ûrme 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.
(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).
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 1302-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741)
Nessas circunstâncias, tendo em vista o Princípio da Separação
dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição da
República) 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
PL n.º 070/2019 por padecer de vício de inconstitucionalidade formal.
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 070/2019.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 064/2019
São Luís, 19 de julho 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

14

SEGUNDA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2019

de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 196/2019, que
institui as diretrizes para a implantação da Política da Terceira Idade “Casa
do Idoso” 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 196/2019, que institui
as diretrizes para a implantação da Política da
Terceira Idade “Casa do Idoso” 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 196/
2019.
RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa em comento tem por finalidade estabelecer
as diretrizes da Política da Terceira Idade “Casa do Idoso”, no sentido de
institucionalizar as ações voltadas à inserção social e à melhoria da qualidade
de vida da pessoa idosa.
É louvável a iniciativa parlamentar, uma vez que detém como
obtivo garantir direitos fundamentais às pessoas idosas, em atendimento
ao preceito constitucional do artigo 230 que prescreve o dever do Estado
de, juntamente com a família e a sociedade civil, ampara-los, assegurandolhes a participação na comunidade, defendendo-lhes a dignidade e o bem
estar e garantindo-lhes o direito à vida.
No mesmo sentido, o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei Federal
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que dispõe, no artigo 9º sobre a
obrigação do poder público de, mediante a efetivação de políticas sociais
públicas, garantir proteção à vida e a saúde, possibilitando à pessoa idosa
envelhecer com dignidade.
Não obstante a relevância da referida proposta legislativa, há de
ser negada sanção ao art. 3º, colacionado abaixo, pelas razões a seguir
delineadas.
Art. 3º A Política da Terceira Idade “Casa do Idoso” poderá ser
desenvolvida de forma integrada pelo Poder Público, através da Secretaria
de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, em regime de
colaboração mútua com os municípios do Estado do Maranhão, abrangendo
as seguintes ações:
I - expansão do atendimento à pessoa idosa com infraestrutura em
padrão de qualidade, de forma especial;
a) incentivar o município na criação e instalação da “Casa do
Idoso”;
b) estimular o município a adotar medidas para um envelhecimento
saudável e melhorar a qualidade de vida da pessoa idosa;
c) apresentar um plano de ação que contemple condições para a
pessoa idosa nos mais diversos aspectos;
d) melhorar a infraestrutura do espaço existente;
e) garantir infraestrutura básica para o funcionamento da “Casa
do Idoso”;
II - fortalecer a política da terceira idade;
III - promover treinamento contínuo para o cuidador da pessoa
idosa;
IV - valorização dos profissionais envolvidos na Política da Terceira
Idade “Casa do Idoso”;
V - fortalecimento da cooperação Poder Público Estadual e Poder
Público Municipal, por meio de um pacto pelo fortalecimento da Política
da Terceira Idade “Casa do Idoso”, a ser regulamentado através de Decreto
pelo Poder Público Estadual.
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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, 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 tal dispositivo acrescenta novas atribuições à
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, ao
estabelecer que essa, em regime de colaboração mútua com os municípios
do Estado do Maranhão, deteria competência para o desenvolvimento da
Política da Terceira Idade “Casa do Idoso”, versando, ainda, sobre as ações
que deverão ser implementadas, 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,
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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
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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 1302-2012 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. 3º do Projeto de Lei nº 196/2019, 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 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 196/2019.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 065/2019
São Luís, 19 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, e
do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 090/2018,
que obriga os Estabelecimentos Públicos e Privados no Estado do Maranhão
a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do
Autismo 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 Projeto de Lei nº 090/2018, que obriga
os Estabelecimentos Públicos e Privados no Estado
do Maranhão a inserir nas placas de atendimento
prioritário o símbolo mundial do Autismo e dá outras
providências.
No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o art.
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº
090/2018.
RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade garantir
o atendimento preferencial às pessoas com Transtorno do Espectro Autista
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(TEA), bem como obrigar os estabelecimentos comerciais a inserem nas
placas de atendimento preferencial o símbolo mundial do autismo.
Inicialmente, faz-se oportuno ressaltar que a proposta é meritória
posto que reforça o dever do Estado de cuidar da saúde e assistência
pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência (art.
23, II e art. 24, XIV da Constituição da República c/c art. 1º, § 2º da Lei nº
12.764, de 27 de dezembro de 2012).
Contudo, o art. 1º da proposta legislativa faz referência a símbolo
que estaria em suposto Anexo da norma. Ocorre, entretanto, que o Projeto
de Lei nº 090/2018 não apresenta qualquer anexo, de modo que, por
inadequada técnica legislativa, o art. 1º tem sua aplicação comprometida.
Os vícios técnicos, ao comprometerem a aplicação do referido
dispositivo, contribuem para a insegurança jurídica, o que gera
inconstitucionalidade.
Para além disso, o § 2º do art. 1º do Projeto de Lei nº 090/2018
assim dispõe:
Art. 1º (...)
(...)
§ 2º Os estabelecimentos que não cumprirem a presente Lei
sofrerão sanções e multas a serem regulamentadas pelo
Poder Executivo.
[grifo nosso]
Na forma do dispositivo transcrito, os estabelecimentos comerciais
que descumprirem o disposto na norma ficam sujeitos a sanções
administrativas, as quais devem ser regulamentadas pelo Poder Executivo.
Ocorre, entretanto, que em razão do Princípio da Legalidade,
insculpido no art. 5º, inciso II, e no art. 37, caput da Constituição da
República, 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 as sanções administrativas serão reguladas por
ato do Poder Executivo, a proposta legislativa em comento permite que
norma infralegal incida em domínio constitucionalmente reservado ao
âmbito de atuação material da 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 previstas.
No caso em apreço, embora estabeleça a possibilidade de
aplicação e sanções administrativas, a exemplo da multa, a norma
não especifica 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 os seguintes julgados do Supremo do Tribunal Federal e do
Superior Tribunal de Justiça:
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.
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(STF. ADI 1823 MC, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO,
Tribunal Pleno, julgado em 30/04/1998, DJ 16-10-1998 PP00006 EMENT VOL-01927-01 PP-00053 RTJ VOL-0017903 PP-01004, grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA
AMBIENTAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EM LEI
STRICTU SENSU. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO
JULGADO QUE ENSEJARIA O REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Em respeito ao Princípio da Legalidade, não é cabível a
aplicação de multa ambiental sem a expressa previsão em
lei strictu sensu, de modo que não se admite a motivação
exclusivamente em Decretos Regulamentares ou Portarias.
Precedentes: AgRg no REsp. 1.144.604/MG, Rel. Min.
HAMILTON CARVALHIDO, DJe 10.6.2010; AgRg no REsp.
1.164.140/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe
21.9.2011.
2. Hipótese em que a Corte de origem consignou que a aplicação
da multa se deu com fundamento exclusivo em atos
regulamentares. Nesse contexto, a reversão do julgado ensejaria
a incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo Regimental do IBAMA desprovido.
(STJ. AgRg no Recurso Especial nº 1.290.827 – MG. Primeira
Turma. Julgado em 27 de outubro de 2016. DJe: 18/11/2016,
grifo noss)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. RECUSA NO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DE
MULTA. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO FATO À
NORMA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
PROVIMENTO DO RECURSO.
1. O consumidor, após a ocorrência de roubo de seu veículo,
tentou com a seguradora o recebimento de indenização pelo
infortúnio. No entanto, esta se negou a pagar a referida
indenização, sob o argumento de que o segurado, no momento
da contratação do seguro, omitiu a informação de que o principal
condutor do veículo seria seu filho, menor de 25 anos, o que
ensejou cálculo equivocado do valor do prêmio. Inconformado,
o segurado formulou reclamação perante o PROCON/RJ, o
qual, em audiência conciliatória, tentou estabelecer acordo entre
as partes, o que, no entanto, foi infrutífero. Por essa razão,
aquele órgão da Secretaria de Estado de Justiça e de Defesa do
Consumidor encaminhou o consumidor ao Poder Judiciário, a
fim de que acionasse a seguradora para o fiel cumprimento do
contrato (consta dos autos, às fls. 28/78, que o segurado ajuizou
ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais,
cujo pedido foi julgado procedente, condenando-se o réu ao
pagamento de R$ 15.160, 00, com a devida incidência de juros
moratórios e correção monetária. Após, com o julgamento da
apelação interposta pela seguradora, foi autorizada, pelo Tribunal
de Justiça estadual, a dedução de R$ 900,00 do montante da
indenização, relativo ao valor da franquia). Por sua vez, no
âmbito administrativo, a Secretaria de Estado de Defesa do
Consumidor instaurou processo, para apurar a existência de
infração ao Código de Defesa do Consumidor, concluindo, na
decisão administrativa de fls. 85/87, que a seguradora havia
incorrido em violação do disposto nos arts. 6º, III, e 14, § 1º, da
Lei 8.078/90, e 12, III e VI, do Decreto 2.181/97, devendo,
portanto, ser-lhe imposta multa, com fundamento nos arts. 5º,
I e II, e 6º, I, da Lei Estadual 3.906/2002.
2. A decisão administrativa que aplicou a multa por infração ao
Código de Defesa do Consumidor foi devidamente
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fundamentada, porquanto, além de narrar, de forma clara e
precisa, os fatos que ensejaram a reclamação do consumidor,
fez o enquadramento legal do ato ilícito praticado pela
seguradora, apresentando uma motivação adequada e suficiente
à aplicação da penalidade de multa. Ademais, a aplicação de
multa decorreu de processo administrativo regular, no qual foram
garantidos o contraditório e a ampla defesa, para fins de apuração
da ocorrência de infração.
3. Os atos da Administração Pública devem sempre pautarse por determinados princípios, entre os quais está o da
legalidade. Destarte, a aplicação de sanções
administrativas, decorrente do exercício do poder de
polícia, somente se torna legítima quando o ato praticado
pelo administrado estiver previamente definido pela lei
como infração administrativa.
4. No caso vertente, as normas elencadas pela Administração
não condizem com o ato praticado pela impetrante. Em outras
palavras, não há subsunção do fato à hipótese prevista de modo
abstrato pela norma.
5. “O procedimento administrativo pelo qual se impõe multa,
no exercício do Poder de Polícia, em decorrência da infringência
a norma de defesa do consumidor deve obediência ao princípio
da legalidade. É descabida, assim, a aplicação de sanção
administrativa à conduta que não está prevista como infração”
(RMS 19.510/GO, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki,
DJ de 3.8.2006).
6. Recurso ordinário provido, concedendo-se a segurança, para
afastar a exigibilidade da multa aplicada à impetrante.
(STJ. RMS 28.778/RJ, Rel. Ministra DENISE ARRUDA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 20/11/2009,
grifo nosso)
EMENTA: CADASTRO ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC)
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2005) - INCLUSÃO,
NESSE CADASTRO FEDERAL, DE ENTIDADES
ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, POR
EFEITO DE INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL EM
QUE TERIAM ELAS INCIDIDO - CONSEQÜENTE
IMPOSIÇÃO, AO ESTADO-MEMBRO, EM VIRTUDE DE
ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR SEUS ENTES
MENORES, DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES, DE
LIMITAÇÕES DE ORDEM JURÍDICA, EM
DECORRÊNCIA
DA
MERA
VINCULAÇÃO
ADMINISTRATIVA, A ELE, ENQUANTO ENTE
POLÍTICO MAIOR, DAS EMPRESAS ESTATAIS
INADIMPLENTES - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DA
GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL COMO REQUISITO LEGITIMADOR
DA INCLUSÃO, NO CAUC, DE QUALQUER ENTE
ESTATAL OU DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES A ELE
VINCULADOS - PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA
NAS ALEGAÇÕES DE TRANSGRESSÃO À GARANTIA
DO “DUE PROCESS OF LAW”, DE OFENSA AO
PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS
RESTRITIVAS DE DIREITOS E DE DESRESPEITO AO
POSTULADO DA RESERVA DE LEI FORMAL - MEDIDA
CAUTELAR DEFERIDA - DECISÃO DO RELATOR
REFERENDADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO
ÚNICO DE CONVÊNIO (CAUC) E ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS
MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. - O postulado da
intranscendência impede que sanções e restrições de ordem
jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator.
Em virtude desse princípio, as limitações jurídicas que derivam
da inscrição, no CAUC, das autarquias, das empresas
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governamentais ou das entidades paraestatais não podem atingir
os Estados-membros ou o Distrito Federal, projetando, sobre
estes, conseqüências jurídicas desfavoráveis e gravosas, pois o
inadimplemento obrigacional - por revelar-se unicamente
imputável aos entes menores integrantes da administração
descentralizada - só a estes pode afetar. - Os Estados-membros
e o Distrito Federal, em conseqüência, não podem sofrer
limitações em sua esfera jurídica motivadas pelo só fato de se
acharem administrativamente vinculadas, a eles, as autarquias,
as entidades paraestatais, as sociedades sujeitas a seu poder de
controle e as empresas governamentais alegadamente
inadimplentes e que, por tal motivo, hajam sido incluídas em
cadastros federais (CAUC, SIAFI, CADIN, v.g.).
LIMITAÇÃO DE DIREITOS E NECESSÁRIA
OBSERVÂNCIA, PARA EFEITO DE SUA IMPOSIÇÃO,
DA GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DEVIDO
PROCESSO LEGAL. - A imposição estatal de restrições de
ordem jurídica, quer se concretize na esfera judicial, quer se
realize no âmbito estritamente administrativo (como sucede
com a inclusão de supostos devedores em cadastros públicos
de inadimplentes), supõe, para legitimar-se constitucionalmente,
o efetivo respeito, pelo Poder Público, da garantia indisponível
do “due process of law”, assegurada, pela Constituição da
República (art. 5º, LIV), à generalidade das pessoas, inclusive
às próprias pessoas jurídicas de direito público, eis que o Estado,
em tema de limitação ou supressão de direitos, não pode exercer
a sua autoridade de maneira abusiva e arbitrária. Doutrina.
Precedentes. A RESERVA DE LEI EM SENTIDO FORMAL
QUALIFICA-SE
COMO
INSTRUMENTO
CONSTITUCIONAL DE PRESERVAÇÃO DA
INTEGRIDADE DE DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS. - O princípio da reserva de lei atua
como expressiva limitação constitucional ao poder do
Estado, cuja competência regulamentar, por tal razão, não
se reveste de suficiente idoneidade jurídica que lhe permita
restringir direitos ou criar obrigações. Nenhum ato
regulamentar pode criar obrigações ou restringir direitos,
sob pena de incidir em domínio constitucionalmente
reservado ao âmbito de atuação material da lei em sentido
formal. - O abuso de poder regulamentar, especialmente nos
casos em que o Estado atua “contra legem” ou “praeter legem”,
não só expõe o ato transgressor ao controle jurisdicional, mas
viabiliza, até mesmo, tal a gravidade desse comportamento
governamental, o exercício, pelo Congresso Nacional, da
competência extraordinária que lhe confere o art. 49, inciso V,
da Constituição da República e que lhe permite “sustar os atos
normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder
regulamentar (...)”. Doutrina. Precedentes (RE 318.873-AgR/
SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.). Plausibilidade jurídica
da impugnação à validade constitucional da Instrução Normativa
STN nº 01/2005.
(STF. AC 1033 AgR-QO, Relator(a): Min. CELSO DE
MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 25/05/2006, DJ 16-062006 PP-00004 EMENT VOL-02237-01 PP-00021 LEXSTF
v. 28, n. 331, 2006, p. 5-26, grifo nosso)
Nessas circunstâncias, tendo em vista que, apesar de prever a
possibilidade de aplicação das sanções administrativas, a proposta
legislativa não especificou os parâmetros/limites para sua aplicação,
transferindo tal atribuição para a norma regulamentar, forçoso reconhecer
a necessidade de veto ao § 2º do art. 1º do Projeto de Lei nº 090/2018 por
infringência ao princípio da legalidade estrita.
Antes os vícios redacionais que prejudicam a aplicação da norma
e contribuem para a insegurança jurídica, bem como em razão da violação
ao princípio da legalidade estrita, forçoso reconhecer a necessidade de veto
total à proposta legislativa em comento.
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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 integral ao Projeto de Lei nº 090/2018.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 19 DE JULHO DE 2019, 198º DA
INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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Promoção dos Mestres e Mestras da Cultura Popular
do Maranhão.
Art. 1º O caput do artigo 1º da Lei nº 10.509, de 16 de setembro de
2016, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual de Proteção e
Promoção dos Mestres e Mestras da Cultura Popular do
Maranhão, a ser executado pela Secretaria de Estado da Cultura,
de forma intersetorial, integrada, coordenada e sistemática
com outros órgãos da Administração Pública Estadual, tendo
por finalidade ações, projetos, programas e políticas públicas
de idêntico teor.” (NR)
Art. 2º O parágrafo único do artigo 5º da Lei nº 10.509, de 16 de
setembro de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação:

MENSAGEM Nº 066/2019
São Luís, 19 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que altera a Lei nº
10.509, de 16 de setembro de 2016, que institui o Programa Estadual de
Proteção e Promoção dos Mestres e Mestras da Cultura Popular do
Maranhão.
É consabido que o direito à cultura é resguardado
constitucionalmente, conforme redação do art. 215 e seguintes, cabendo
ao Estado Brasileiro garantir o seu pleno exercício, bem como democratizar
o acesso às fontes de cultura nacional, apoiando e incentivando a valorização
e difusão das manifestações culturais.
Estabelece a Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, consoante a isto, no §4º do artigo 216-A e no inciso V do artigo 23,
que a organização dos respectivos sistemas de cultura, em legislação própria,
com o fomento à produção, difusão e circulação de conhecimentos e bens
culturais, é de competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.
A Constituição do Estado do Maranhão, no mesmo sentido, retrata
no artigo 12, alíneas “c” e “e”, que compete ao Estado guardar e proteger
documentos, obras e bens de valor artístico e cultural, proporcionando o
acesso à cultura, dispondo nos artigos 227 e seguintes, sobre a
responsabilidade do Ente Público e da população na proteção, conservação
e manutenção do patrimônio cultural maranhense.
Nessa perspectiva, foi editada a Lei nº 10.509, de 16 de setembro
de 2016, que institui o Programa Estadual de Proteção e Promoção dos
Mestres e Mestras da Cultura Popular do Maranhão, voltada ao
reconhecimento de indivíduos cujos conhecimentos simbólicos e técnicas
de produção e transmissão sejam representativos da cultura popular e
tradicional, preservando, por suas formas de expressão, a história e memória
maranhenses.
Destarte, ante a necessidade de atualização dos dispositivos da
Lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016, e no intuito de fortalecer a
proteção do patrimônio cultural relacionado aos saberes, formas de
expressão e as celebrações culturais, através do reconhecimento do direito
à premiação na hipótese de falecimento após a homologação da inscrição,
e no curso do processo, quando os herdeiros fariam jus à percepção da
recompensa, é que se apresenta o Projeto de Lei em apreço.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente 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° 378/2019
Altera a Lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016,
que institui o Programa Estadual de Proteção e

Art. 5º (...)
(...)
Parágrafo único. A Secretaria de Estado da Cultura, através
da Superintendência de Patrimônio Cultural, fornecerá
orientações e esclarecimentos técnicos necessários à elaboração
das propostas de candidaturas.” (NR)
Art. 3º O artigo 9º da Lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 9º Aos indivíduos reconhecidos como Mestres e Mestras
da Cultura Popular do Maranhão poderá ser concedida, em
reconhecimento às suas respectivas contribuições para a cultura
popular do Maranhão, premiação, nos termos previstos em
Edital bianual da Fundação de Amparo a Pesquisa e ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão –
FAPEMA, regulado por ato conjunto do Secretário de Estado
da Cultura e do Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e
Inovação.
§1º O eventual falecimento superveniente do Mestre ou da
Mestra cuja inscrição tenha sido devidamente homologada
não ensejará a eliminação deste em relação ao processo seletivo
previsto no Edital FAPEMA.
§2º Em caso de falecimento, no curso de processo previsto no
Edital, do Mestre ou da Mestra vencedor, os herdeiros farão
jus à eventual premiação, nos termos da legislação brasileira
que versar sobre direito sucessório.” (NR)
Art. 4º O artigo 10 da Lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 10. As candidaturas referidas nesta Lei serão
apresentadas conforme as especificações de editais próprios,
os quais serão elaborados e publicados pela Secretaria de
Estado da Cultura, com oitiva do Conselho Consultivo de
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão,
observando os seguintes preceitos:
I - a quantidade de reconhecidos como Mestres e Mestras da
Cultura Popular Maranhense obedecerá ao limite de 15 (quinze)
contemplados por biênio;
II - a quantidade de prêmios concedidos, mediante auxílios
financeiros, corresponderá, em cada edital, à disponibilidade
orçamentária da Secretaria de Estado da Cultura, sem qualquer
prejuízo aos anteriormente conferidos.” (NR)
Art. 5º O artigo 11 da Lei nº 10.509, de 16 de setembro de 2016,
passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 11. Todas as despesas decorrentes desta Lei correrão
por conta dos créditos orçamentários da Secretaria de Estado
da Cultura.” (NR)
Art. 6º Fica revogado o parágrafo único do artigo 8º da Lei nº
10.509, de 16 de setembro de 2016.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM Nº 067/2019
São Luís, 23 de julho de 2019.
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organização de seus respectivos sistemas de cultura, o Projeto de Lei em
comento propõe a instituição do Sistema Maranhense de Museus - SIMM.
O SIMM, em reforço ao disposto no art. 227 da Constituição do
Estado do Maranhão, funcionará como instrumento para a execução da
política estadual integrada de museus e terá por finalidade promover a
articulação, a mediação, a qualificação e a cooperação entre as instituições
museológicas, públicas ou privadas, existentes no Estado do Maranhão.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial, na
promoção de ações de preservação e valorização do patrimônio museológico
do Estado, minha expectativa é de que o digno Parlamento Maranhense lhe
dê boa acolhida.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Senhor Presidente,
PROJETO DE LEI N° 379/2019
Comunico a Vossa Excelência e aos seus ilustres Pares que, em
virtude de superveniente necessidade, me licenciarei do exercício do mandato
de Governador do Estado, nos dias 25 e 26 de julho de 2019.
Em consequência, o Governo do Estado do Maranhão deverá ser
exercido, nessas datas, nos moldes do art. 60 da Constituição Estadual.
Renovo a Vossa Excelência e aos nobres Deputados e Deputadas
os meus elevados protestos de apreço e consideração.
Atenciosamente,
CARLOS BRANDÃO ORLEANS JÚNIOR
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
MENSAGEM Nº 068/2019
São Luís, 31 de julho de 2019.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que institui o Sistema
Maranhense de Museus - SIMM e dá outras providências.
É consabido que o direito à cultura é resguardado
constitucionalmente (art. 215 e art. 23, inciso V, da Constituição da
República c/c art. 12, inciso I, alínea “e” da Constituição Estadual), cabendo
ao Estado garantir o seu pleno exercício, bem como democratizar o acesso
às fontes de cultura, apoiando e incentivando a valorização e difusão das
manifestações culturais.
Nesse contexto, os museus exercem significativo papel,
funcionando como instrumento de preservação da memória coletiva e
cultural de uma sociedade, representada por meio de seus objetos.
Sendo responsáveis pela conservação do patrimônio natural,
cultural, material e imaterial, de considerável valor histórico, arquitetônico,
etnológico, antropológico, artístico e tecnológico, os museus consistem
em espaços de reflexão e debate que contribuem para o desenvolvimento
cultural da sociedade, ao mesmo tempo em que promovem a socialização,
a cidadania, o lazer e a difusão de conhecimento.
A partir da Política Nacional dos Museus - PNM, lançada em 16
de maio de 2003, a gestão dos museus brasileiros passou a considerar a
necessidade de articulação entre os entes federativos e a sociedade civil
para consolidação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento e à
revitalização das instituições museológicas.
Nessa perspectiva, foi instituído, por meio do Decreto nº 5.264,
de 05 de novembro de 2004, o Sistema Brasileiro de Museus, o qual tem,
dentre outras finalidades, as de desenvolver uma política de interiorização
da cultura, com ações estaduais e municipais de preservação e valorização
do patrimônio museológico brasileiro, e de formar uma rede integrada de
museus, a nível nacional e regional.
Considerando que, na forma do art. 216-A da Constituição Federal,
compete à União, aos Estados, Distrito Federal e aos Municípios, a

Institui o Sistema Maranhense de Museus - SIMM e
dá outras providências.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Administração Pública
Estadual, o Sistema Maranhense de Museus - SIMM que será organizado
em conformidade com o Sistema Brasileiro de Museus e deverá observar
o disposto nesta Lei.
Parágrafo único. O Sistema Maranhense de Museus - SIMM
tem por finalidade promover a articulação, a mediação, a qualificação e a
cooperação entre as instituições museológicas, públicas ou privadas,
existentes no Estado do Maranhão, respeitando-se a autonomia jurídica,
administrativa, cultural e técnica dessas.
Art. 2º Constituem objetivos do Sistema Maranhense de Museus
- SIMM:
I - incentivar a criação, a implantação, a modernização e a
dinamização de museus nos municípios do Estado do Maranhão;
II - promover a interação e a articulação entre os museus existentes
no Estado, respeitando suas autonomias jurídico-administrativa, cultural,
programática e técnica;
III - promover e apoiar programas e projetos museológicos
desenvolvidos pelos museus cadastrados no Sistema Maranhense de
Museus - SIMM, de acordo com as necessidades apresentadas,
especialmente em relação à conservação, documentação, adequação e
respectiva reformulação;
IV - desenvolver ações, projetos e programas de capacitação de
recursos humanos destinados à área museológica, para o funcionamento
adequado dos museus cadastrados no Sistema;
V - democratizar o acesso à informação, à cultura e aos museus;
VI - estimular a participação da iniciativa privada na alocação de
recursos de forma a garantir o aprimoramento e a manutenção do Sistema
Maranhense de Museus - SIMM;
VII - estimular a participação de diversos segmentos da sociedade
na área museológica;
VII - incentivar a realização de atividades culturais e educativas
pelos museus em conjunto com a comunidade;
VIII - acompanhar a execução dos programas em desenvolvimento,
avaliando, discutindo e divulgando os resultados obtidos;
IX - manter intercâmbio com entidades congêneres, nacionais e
internacionais.
X - incentivar e promover a criação e articulação de redes e sistemas
municipais e regionais de museus, bem como o seu intercâmbio e integração
com o SIMM e com o Sistema Brasileiro de Museus;
XI - contribuir para a manutenção e a atualização do cadastro dos
museus do Estado;
XII - fomentar as atividades de pesquisa, inventário, registro,
vigilância e tombamento;
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XIII - fomentar práticas voltadas para a aquisição, documentação,
pesquisa, preservação, conservação, restauração, segurança, proteção e
difusão de acervos museológicos;
XIV - propor formas de provimento de recursos, financiamento e
fomento destinados à área museológica;
XV - estimular a gestão documental e o acesso aos fundos de
museus para as instituições museológicas inscritas no Sistema Maranhense
de Museus - SIMM.
Art. 3º Para os fins desta Lei, consideram-se instituições
museológicas os museus ou entidades afins, sem fins lucrativos, a serviço
da sociedade e de seu desenvolvimento, com acervos abertos ao público,
que adquirem, pesquisam, conservam, comunicam, expõem e divulgam o
patrimônio material e imaterial do ser humano e de seu meio ambiente,
para fins culturais, educacionais, científicos, de preservação e de lazer.
Parágrafo único. Incluem-se nesta definição:
I - as instituições ou organizações sem fins lucrativos que realizem
atividades de pesquisa, educação, formação, documentação e outras,
relacionadas aos museus e a museologia;
II - os museus comunitários, os ecomuseus, os pontos de memória,
e os grupos étnicos e culturais que mantenham ou estejam desenvolvendo
projetos museológicos;
III - os sítios e monumentos naturais, arqueológicos e etnográficos
e os sítios e monumentos históricos com características de museus pelas
suas atividades de aquisição, conservação e comunicação dos testemunhos
materiais e imateriais dos povos e do seu meio ambiente;
IV - as instituições que conservam coleções e expõem espécimes
vivos de vegetais e animais, tais como jardins botânicos, zoológicos,
aquários, viveiros, centros científicos e planetários;
V - as reservas naturais.
Art. 4º O Sistema Maranhense de Museus - SIMM será gerido
pela Secretaria de Estado da Cultura - SECMA.
Art. 5º O Chefe do Museu Histórico e Artístico do Maranhão MHAM coordenará o Sistema Maranhense de Museus - SIMM,
reportando-se ao Secretário de Estado da Cultura.
Art. 6º Integram o Sistema Maranhense de Museus - SIMM:
I - Museu Histórico e Artístico do Maranhão - MHAM e seus
anexos (Museu de Arte Sacra - MAS, Museu de Artes Visuais - MAV,
Museu Cafua das Mercês, Igreja São José do Desterro, Capela Bom Jesus
dos Navegantes e Capela São José das Laranjeiras);
II - Museu Histórico de Alcântara - MHA;
III - Casa de Nhozinho;
IV - Casa do Maranhão;
V - Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho;
VI - Centro de Pesquisa de História Natural e Arqueologia do
Maranhão;
VII - Museu do Reggae;
VIII - Casa do Tambor de Crioula;
IX - Fundação da Memória Republicana;
X- Museu das Embarcações;
XI - Museu da Imagem e do Som;
XII - Casa do Divino Espírito Santo de Alcântara;
XIII - Casa de Cultura Josué Montello;
XIV - Galeria Silvia Raimunda;
XV - Palácio dos Leões;
XVI - Casa de Nagô.
Parágrafo único. Poderão fazer parte do Sistema Maranhense de
Museus - SIMM, mediante cadastro junto ao órgão central do Sistema:
I - os museus e as instituições que desenvolvam projetos
museológicos vinculados aos demais Poderes do Estado, bem como de
âmbito federal e municipal com atuação no Estado do Maranhão;
II - os museus privados e as instituições privadas que desenvolvem
projetos museológicos;
III - os Sistemas e Redes Municipais de Museus;
IV - os museus comunitários, os ecomuseus, os pontos de memória,
e os grupos étnicos e culturais que mantenham ou estejam desenvolvendo
projetos museológicos.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Art. 7º São atribuições da Coordenação do Sistema Estadual de
Museus do Maranhão:
I - programar e operacionalizar procedimentos técnicos inerentes
ao Sistema;
II - organizar e manter cadastro geral de museus do Estado;
III - organizar e manter inventários e registros do acervo dos
museus vinculado ao SIMM;
IV - elaborar e divulgar os padrões e procedimentos técnicos que
sirvam de orientação para os responsáveis pelos museus que integram o
SIMM;
V - organizar eventos culturais, educativos e de encontros de
museus no Estado;
VI - identificar fontes de recursos, por meio de contatos com
organismos públicos e privados, nacionais e internacionais, que tenham
interesse na área museológica;
VII - produzir textos e publicações de interesse da área
museológica;
VIII - elaborar projetos visando ao estímulo das atividades de
pesquisa, inventário, registro, vigilância e tombamento;
IX - propor, promover e apoiar oficinas, conferências, cursos,
palestras, congressos, itinerância de exposições e outros projetos educativos
e culturais com a finalidade de estimular a participação e o interesse por
diversos segmentos da sociedade nos museus.
Art. 8º O Sistema Maranhense de Museus - SIMM disporá de
um Conselho Consultivo, coordenado pelo Chefe do Museu Histórico e
Artístico do Maranhão - MHAM e composto por representantes de
órgãos e entidades públicos e privados.
§ 1º A composição e as normas de funcionamento do Conselho
Consultivo serão fixadas em ato do Secretário de Estado da Cultura.
§ 2º A participação no Conselho Consultivo do Sistema
Maranhense de Museus não será remunerada, sendo considerada função
de relevante interesse público.
§ 3º À Secretaria de Estado da Cultura - SECMA caberá o
provimento de apoio operacional e administrativo, bem como dos meios
necessários à execução dos trabalhos do Conselho Consultivo.
Art. 9º Ficam criados 03 (três) de Assessor Sênior, simbologia
DAS-1.
Parágrafo único. Os cargos a que se refere o caput deste artigo
passam a integrar a estrutura da Secretaria de Estado de Cultura - SECMA.
Art. 10. Para cumprimento de suas atribuições, o Sistema
Maranhense de Museus - SIMM contará com recursos orçamentários e
financeiros consignados no orçamento da Secretaria de Estado de Cultura
- SECMA.
Art. 11. O Estado do Maranhão fica autorizado a adotar, por
meio da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN, as
providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou
utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo
para cumprimento do disposto nesta Lei, mantendo a mesma classificação
funcional programática, expressa por categorias de programação em seu
menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI N° 380 / 19
Obriga os planos de saúde que atuam no âmbito do
Estado do Maranhão a instalarem e manterem postos
presenciais de atendimento, e dá outras providências.
Art. 1º Ficam as operadoras dos planos de saúde que atuam no
Estado do Maranhão obrigadas a instalarem e manterem postos presenciais
de atendimento na capital do Estado e nos municípios com mais de cem
mil habitantes.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
§ 1º Os postos presenciais a que se refere o caput deste artigo
deverão contar com funcionários habilitados a prestarem o devido
atendimento para seus usuários.
§ 2º Os postos de atendimentos locais, deverão, também, ser
dotados para recebimento protocolizado de reclamação dos usuários e dos
órgãos de proteção e defesa do consumidor.
Art. 2º As operadoras dos planos de saúde alcançadas por esta Lei
terão um prazo de seis meses, a partir de sua sanção, para se adequarem à
nova regra.
Art. 3º O não cumprimento desta Lei sujeitará o infrator às sanções
previstas no Capítulo VII do Título I da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
1990.
Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação das
penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do Consumidor.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 03 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
Constitui uma das diretrizes essenciais do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (CDC, Lei nº 8.078, de 1990) a “compatibilização
da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento
econômico e tecnológico” (art. 4º, III). Assim, cumpre, consequentemente,
ao Estado Regulador, assegurar que os progressos tecnológicos não
coloquem em risco o equilíbrio das relações de consumo e não exponham
o consumidor a retrocessos em seus direitos e garantias.
O emprego cada vez mais maciço dos serviços de atendimento por
meio telefônico oferece induvidosas vantagens para os prestadores de
serviços públicos, que reduzem seus custos de manutenção com postos
presenciais de atendimento, e para os clientes, que, em tese, dispõem de
um canal de contato instantâneo e acessível aos fornecedores.
Entretanto, sem embargo de suas qualidades, muitas vezes esses
serviços se colocam como obstáculos para a concretização dos interesses
mais básicos dos consumidores, seja pelo uso excessivo de sistemas
automatizados, que impedem o diálogo com os atendentes, seja pelas
dificuldades de se comprovar as informações e decisões tomadas nesse
ambiente.
Assim, em relação aos planos de saúde, o presente projeto pretende
enfrentar essa questão ao determinar a instalação e manutenção de postos
presenciais de atendimento na capital do Estado e nos municípios com
mais de cem mil habitantes.
Lei semelhante já fora aprovada por esta casa no ano de 2015.
Trata-se da Lei 10.278 de 9 de julho, que dispõe sobre atendimento presencial
das empresas prestadoras de serviços na área de internet, de telefonia e
televisão por assinatura, no Estado do Maranhão. Assim, por já haver lei
aprovada neste sentido nesta casa e por estarmos legislando
concorrentemente sobre Direito do Consumidor nos termos do art. 24,
incisos V e VIII da Constituição Federal de 1988, não vislumbramos óbice
para a rejeição deste projeto.
Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 03 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI N° 381 / 19
Cria, no Estado do Maranhão, o Programa PróIdade.
Art. 1º Fica criado no âmbito Estadual o Programa Pró-Idade,
vinculado ao Poder Público, destinado a estimular a reinserção dos idosos
no mercado de trabalho.
§ 1º São considerados idosos os indivíduos com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, conforme previsto pela Lei 8.842/1994
(Política Nacional do Idoso).
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§ 2º As ações relacionadas ao Programa Pró-Idade deverão ocorrer
com a participação do Governo do Estado do Maranhão.
Art. 2º O Programa Pró-Idade constitui-se de um conjunto de
políticas públicas dirigidas à:
I - Reinserção de idosos no mercado de trabalho para exercer
atividade remunerada ou não remunerada (voluntário);
II - Intermediação, entre idosos cadastrados, empresas,
organizações do terceiro setor interessados e poder público, para as vagas
disponíveis no mercado;
III - Capacitação, reciclagem e requalificação profissional;
IV - Desenvolver alternativas que permitam ao idoso continuar
sendo parte da estrutura social e participando efetivamente dela;
§ 1º Nenhum idoso, no âmbito do Programa Pró-Idade será objeto
de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou
opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será
punido na forma da lei.
§ 2º Para fins desta lei é considerada atividade não remunerada,
prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza, ou a
instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos,
culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social,
inclusive mutualidade.
Art. 3º - São objetivos do Programa Pró-Idade:
I - Disponibilizar à população idosa um sistema de informações
sobre o mercado de trabalho, remunerado ou não remunerada (voluntário),
capaz de subsidiar a operacionalização reinserção dessa população à
atividade laboral em nível local;
II - Reduzir o preconceito de idade tanto no ambiente de trabalho
quanto no ato de contratação do trabalhador;
III - Promover redes de contatos para as pessoas idosas, no
propósito de minimizar eventual isolamento social;
IV - Promover a melhoria das condições de saúde e da qualidade de
vida dos idosos por meio do trabalho, remunerado ou não remunerado
(voluntário);
V - Ampliar a taxa de participação dos idosos no mercado de
trabalho, com foco na reinserção em vagas de trabalho disponibilizadas na
rede de organizações sem fins lucrativos conveniadas à alguma Secretaria
Estadual;
VI - Reduzir o impacto econômico do envelhecimento populacional;
VII - Reduzir as taxas de dependência econômica, bem como os
desequilíbrios orçamentários decorrentes do envelhecimento populacional;
VIII - Promover a intermediação entre trabalhadores idosos e a
oferta de vagas no mercado de trabalho;
IX - Proporcionar mecanismos de formação, qualificação e
reciclagem profissional, como formas de promover a reinserção dos idosos
no mercado de trabalho;
X - Incentivar a promoção de vagas para atividades não
remuneradas destinadas aos idosos cadastrados no Programa (voluntário);
XI - Cadastrar idosos que exerçam atividade autônoma.
Art. 4º Fica instituído o Banco de Oportunidades para Idosos
cujo objetivo é servir como base de dados única, com as seguintes finalidades
específicas:
I - Cadastrar órgãos e empresas, públicos e privados, bem como
organizações do terceiro setor que desejam participar o Programa;
II - Divulgar, nas unidades administrativas do Governo do Estado
e em plataforma digital, em formato simples e acessível, um banco de
vagas para exercer atividades remuneradas e não remuneradas, disponíveis
no mercado de trabalho para pessoas idosas;
III - Receber, da iniciativa privada e do próprio Poder Público, as
vagas que disponíveis para idosos, inclusive com a descrição das
especificações, tais como, requisitos, ocupação, remuneração (se houver),
tempo e período de trabalho;
IV - Cadastrar pessoas idosas, ativos ou inativos, interessadas em
se recolocar no mercado de trabalho;
V - Promover a intermediação entre vagas disponíveis e idosos
cadastrados;
VI - Divulgar os cursos de formação, capacitação ou reciclagem
profissional oferecidos no âmbito do Programa;
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VII - Disponibilizar plataforma para inscrição nos cursos formação,
capacitação ou reciclagem profissional disponíveis no âmbito do Programa
Pró-Idade;
§ 1º As vagas não remuneradas cadastradas no Banco de
Oportunidades deverão ser previamente avaliadas segundo critérios Préestabelecidos, antes de disponibilizadas ao público.
§ 2º Todas as oportunidades e trabalho, remunerada ou não
remunerada, cadastradas no Banco de Oportunidade deverão levar em
consideração as condições físicas, intelectuais e psíquicas do idoso,
respeitando sua condição de idade.
Art. 5º Para a oferta dos serviços que dispõe essa lei, o Poder
Público poderá celebrar convênios, acordos de cooperação e protocolos de
intenções com organizações da sociedade civil, instituições de ensino
nacionais e internacionais, públicas ou privadas, empresas e entidades do
serviço social autônomo visando à formação, capacitação e reciclagem
profissional, além do oferecimento de atividades de extensão, estágios e
cooperação técnica para a persecução dos objetivos do Programa.
Art. 6º Fica o Poder Executivo Estadual autorizado a conceder
incentivos fiscais para empresas e trabalhadores que aderirem ao Programa
Pró-Idade, bem como isenção de tributos para idosos que trabalharem por
conta própria (autônomos).
Art. 7º O Poder Executivo poderá regulamentar os procedimentos
administrativos e operacionais para a execução do disposto nesta lei.
Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 03 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
O processo de envelhecimento da população, motivado pela queda
nas taxas de fecundidade e pela elevação da esperança de vida, é um
fenômeno mundial. De acordo com o IBGE (2012), o número de pessoas
com 60 anos ou mais em todo o planeta passou de 204 milhões, em 1950,
para cerca de 579 milhões em 1998.
O Brasil acompanha essa tendência. Segundo o IBGE (2012),
cerca de 14,5 milhões de indivíduos, ou 8,6% da população brasileira,
tinham pelo menos 60 anos de idade em 2012, contra 10,7 milhões em
1992 (ou 7,3% da população).
Apesar de um aumento de quase 4 milhões no montante de idosos
ao longo da década, a população brasileira ainda era relativamente jovem,
se comparada aos países desenvolvidos.
Na Europa, havia em 1999 em média 1 idoso em cada grupo de
cinco indivíduos, ou 20% da população. Nos Estados Unidos e no Canadá,
a proporção de idosos girava em torno de 16% da população total. No
Japão, esse percentual subia para 22,3%.
No Brasil, as taxas de crescimento demográfico na década passada
variaram na proporção direta da idade: enquanto o grupo de 60 a 64 anos
apresentou um incremento populacional de 26,5%, o grupo de pessoas
com 75 anos de idade ou mais cresceu nada menos do que 49,3%. Contudo,
o envelhecimento das populações não é caracterizado apenas pelo aumento
isolado da população mais velha e idosa, mas, também, representa o declínio
da população em idade ativa.
A saída precoce do mercado de trabalho destes trabalhadores mais
velhos interfere diretamente na antecipação dos pagamentos das pensões
públicas por períodos mais longos e na necessidade de criação de uma
nova legislação para lidar com esta questão.
Portanto, nos termos acima, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 03 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 382 / 19
Dispõe sobre a promoção de alimentação saudável e
determina a exclusão de alimentos ultraprocessados
e açucarados nas escolas públicas e particulares no
âmbito do Estado Do Maranhão.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais e critérios básicos para
a promoção da alimentação saudável e determina a exclusão de alimentos
ultraprocessados e açucarados nas escolas públicas e particulares no âmbito
do Estado do Maranhão.
Art. 2º. Para fins de alimentação saudável, ultraprocessados e
açucarados, considera-se:
I - Alimentação saudável: é aquela baseada em equilíbrio e variedade
na ingestão, sendo composta de proteínas, gorduras, carboidratos (incluindo
fibras), vitaminas e minerais.
II – Alimentos ultraprocessados e açucarados: são produtos cuja
fabricação envolve diversas etapas, técnicas de processamento e
ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial.
Art. 3º A rede de ensino pública e privada obedecerá aos padrões
estabelecidos nesta Lei.
Art. 4º Fica proibida a comercialização e o consumo, no ambiente
escolar, dos alimentos ultraprocessados e açucarados.
Parágrafo Único – Para os efeitos desta lei, alimentos
ultraprocessados e açucarados são os achocolatados; biscoitos recheados;
balas e guloseimas; barras de cereais; bebidas energéticas; cereais açucarados
matinais; caldos com sabor carne, frango, peixe ou de legumes; iogurtes e
bebidas lácteas adoçadas e aromatizadas; misturas para bolos; mistura
para sopas em pó; macarrão e temperos instantâneos; maionese e outros
molhos prontos; pó para refrescos; produtos congelados e prontos para
consumo (massas, pizzas, hambúrgueres, nuggets, salsichas e outros
embutidos); pães doces e produtos de panificação que possuem substâncias
como gordura vegetal hidrogenada, açúcar e outros aditivos químicos;
queijos ultraprocessados; refrigerantes; salgadinhos de pacote; sorvetes
industrializados.
Art. 5º As cantinas escolares e qualquer outro comércio de alimentos
que se realize no ambiente escolar terão 180 (cento e oitenta) dias para se
adequarem aos princípios desta Lei.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 15 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
JUSTIFICATIVA
A fabricação de alimentos ultraprocessados, feita em geral por
indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de
processamento e muitos ingredientes, dentre eles, sal, açúcar, óleos,
gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Sendo, ainda,
ingredientes de uso industrial comuns nesses produtos as proteínas de
soja e do leite, extratos de carnes, substâncias obtidas com o processamento
adicional de óleos, gorduras, carboidratos, bem como substâncias
sintetizadas em laboratório a partir de alimentos e de outras fontes orgânicas
como petróleo e carvão.
Além disso, alimentos ultraprocessados possuem composição
nutricional desbalanceada e são processados com alto teor de gorduras,
açúcares e de sódio, para estender sua duração e intensificar o sabor, ou
mesmo para encobrir sabores indesejáveis oriundos de aditivos ou de
substâncias geradas pelas técnicas envolvidas no ultraprocessamento.
Ainda, em razão da ausência ou da presença limitada de alimentos
in natura nesses produtos, tendem a ser muito pobres em fibras. Estas,
essenciais para a prevenção de doenças do coração, diabetes e vários tipos
de câncer.
Essa mesma condição faz com que os alimentos ultraprocessados
sejam igualmente pobres em vitaminas, minerais e em outras substâncias
com atividade biológica que estão naturalmente presentes em alimentos in
natura ou minimamente processados.
Sua composição nutricional desbalanceada favorece doenças do
coração, diabetes e vários tipos de câncer, além de contribuir para aumentar
o risco de deficiências nutricionais, pois geralmente são consumidos ao
longo do dia, substituindo das refeições principais alimentos essenciais
como frutas, leite, água e preparações culinárias.
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Outros prejuízos à saúde inerentes ao consumo desses alimentos
é o comprometimento dos mecanismos que sinalizam à saciedade e
controlam o apetite, favorecendo, assim, o consumo involuntário de calorias
e aumentando o risco de obesidade. Entre essas características, destacamse:
HIPERSABOR: com a “ajuda” de açúcares, gorduras, sal e vários
aditivos, alimentos ultraprocessados são formulados para que sejam
extremamente saborosos, quando não para induzir hábito ou mesmo para
criar dependência.
COMER SEM ATENÇÃO: a maioria dos alimentos
ultraprocessados é formulada para ser consumida em qualquer lugar e sem
a necessidade de pratos, talheres e mesas. É comum o seu consumo em
casa enquanto se assiste a programas de televisão, na mesa de trabalho ou
andando na rua.
TAMANHOS GIGANTES: em face do baixo custo dos seus
ingredientes, é comum que muitos alimentos ultraprocessados sejam
comercializados em recipientes ou embalagens gigantes e a preço apenas
ligeiramente superior ao de produtos em tamanho regular, aumentando,
portanto, o risco de obesidade.
CALORIAS LÍQUIDAS: no caso de refrigerantes, refrescos e
muitos outros produtos prontos para beber, o aumento do risco de obesidade
é em função da comprovada menor capacidade que o organismo humano
tem de “registrar” calorias provenientes de bebidas adoçadas.
Nesse contexto, estudos reforçam hipóteses de que a obesidade
não tratada durante a infância aumenta a chance de desenvolvimento da
obesidade na vida adulta, contribuindo com o aumento dos riscos de
desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
Ainda, segundo a OMS, aproximadamente 41 milhões de crianças
com idade abaixo de 5 anos são obesas ou apresentam sobrepeso em todo
o mundo. Essas prevalências são observadas com maior prevalência em
países de renda baixa e média, com aumento de 4,8% para 6,1% entre 1990
e 2014.
Já o panorama da Organização das Nações Unidas para
Alimentação e Agricultura (FAO) e a Organização Pan-americana de Saúde
(OPAS) aponta que na América Latina e Caribe, 7,2% das crianças menores
de cinco anos estão com sobrepeso, o que representa um total de 3,9
milhões de crianças, sendo que 2,5 milhões moram na América do Sul, 1,1
milhão na América Central e 200 mil no Caribe.
As taxas mais elevadas de sobrepeso infantil entre 1990 e 2015
foram registradas – em números totais - na América Central (onde a taxa
cresceu de 5,1% para 7%), o maior aumento na prevalência foi registrado
no Caribe (cuja taxa aumentou de 4,3% a 6,8%).
Em relação às crianças brasileiras, a Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) mostrou que a prevalência de excesso de peso na faixa
etária de 5 a 9 anos variou de 32 a 40% em crianças do Sudeste, do Sul e do
Centro-Oeste, e de 25 a 30% no Norte e no Nordeste. Já a prevalência de
obesidade atinge mais de 14% das crianças brasileiras (IBGE). E, ao observar
esses valores, fica claro que o aumento da prevalência de excesso de peso
e obesidade entre crianças tem ocorrido de forma acelerada em curto período
de tempo.
De acordo com a VIGITEL (2016), em 10 anos, as doenças crônicas
avançaram com aumento de 61,8% de casos de diabetes e aumento de
14,2% de casos de hipertensão em adultos. O excesso de peso cresceu
26,3% e a obesidade, cresceu 60% em dez anos. Isso carretou em um
investimento do Governo Federal de R$ 1,08 Bilhão para os municípios
realizarem a compra de medicamentos para Atenção Básica, incluindo
diabetes e hipertensão em 2016. Diante desse cenário, é notória a
necessidade de ações de promoção da saúde e prevenção, para reduzir a
mortalidade prematura por doenças crônicas não transmissíveis.
Outros dados importantes estão no relatório da Organização
Mundial da Saúde (OMS) que revela que os países mais pobres do mundo
podem ganhar US$ 350 bilhões até 2030 aumentando os investimentos na
prevenção e tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, como as
doenças cardíacas e o câncer, que, juntos, custam US$ 1,27 por pessoa a
cada ano. Tais ações salvariam mais de 8 milhões de vidas no mesmo
período. O relatório indica que a adoção de medidas eficazes para prevenir
e controlar as DCNTs custa apenas US$ 1,27 por pessoa a cada ano
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nesses países. Os ganhos em saúde desse investimento, por sua vez,
gerariam US$ 350 bilhões, evitando os custos com a saúde e aumentando
a produtividade até 2030, além de salvar 8,2 milhões de vidas durante o
mesmo período.
Nesse contexto, conclui-se que medidas governamentais devem
ser adotadas visando a promoção da saúde e o controle do aumento da
obesidade entre crianças brasileiras, fortalecendo, inclusive, o programa de
alimentação escolar saudável imprescindíveis para combater essa realidade.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 15 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
PROJETO DE LEI Nº 383 / 19
ALTERA A LEI ESTADUAL 11.056 DE 2019,
CRIANDO A PRIORIDADE DE ATENDIMENTO
PARA DIABÉTICOS EM LABORATÓRIOS E NO
ESTADO DO MARANHÃO.
Art. 1º - O artigo 1º da Lei Estadual nº 11.056 de 2019, que dispõe
sobre prioridade de atendimento às pessoas portadoras de diabetes nos
órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras,
passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º - Fica assegurada a prioridade de atendimento às pessoas
portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos
comerciais, instituições financeiras e laboratórios de análises
clínicas no Estado do Maranhão.
Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 15 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
JUSTIFICATIVA
O projeto de lei que é submetido à apreciação desta Assembleia
Legislativa altera a Lei Estadual nº 11.056 de 2019, que dispõe sobre
prioridade de atendimento às pessoas portadoras de diabetes nos órgãos
públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras, prevendo
que os laboratórios de análises clínicas também garantam o atendimento
preferencial aos diabéticos.
Diabetes é uma doença do metabolismo da glicose causada pela
falta ou má absorção da insulina (hormônio produzido pelo pâncreas) e
atinge crianças, adultos e idosos. Dados da Sociedade Brasileira de Diabetes
apontam que pelo menos metade dos portadores de diabetes tipo 1 sofrem
episódios de hipoglicemia uma vez por mês. Também dados da Vigilância
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (Vigitel) apontam que cerca de 5,6% da população brasileira
sofre com diabetes e tentam controlar a doença.
O diabetes provoca aumento do apetite e sede nos portadores em
consequência do desequilíbrio energético no corpo, de forma que há
cuidados que devem ser seguidos para o resto da vida. O tratamento
refere-se basicamente às mudanças de estilo de vida, como a prática de
exercícios físicos regulares e mudanças nos hábitos alimentares.
Considerando que a saúde é um direito social disposto nos arts.
6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a
União e os Estados legislar sobre a saúde, que o art. 23, II, aduz ser
competência comum entre os entes federados cuidar da saúde - todos da
Constituição da República de 1988 - e as mesmas previsões encontram-se
dispostas na Constituição do Estado do Maranhão, esse projeto visa
facilitar o acesso dos diabéticos a serviços de saúde, criando discriminação
positiva que não ofende o princípio da isonomia, vez que a preferência no
atendimento se justifica pela necessidade e conveniência de reduzir o tempo
de espera para pessoas portadoras de diabetes na realização de exames em
jejum, como a coleta de sangue e ultrassonografia de abdômen, para que
não fiquem muito tempo nas filas. O atraso no atendimento de pessoas
com tal patologia provoca sofrimento, e tem consequências seríssimas,
uma vez que a falta de glicose no organismo compromete o funcionamento
do cérebro, acarretando consequências graves para o paciente. Conforme a
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gravidade da situação, podem ocorrer desmaios, tonturas, fraqueza e o
paciente pode vir a óbito. Assim, o benefício da prioridade atua, na verdade,
como um meio de concreção da igualdade real – oferece um “privilégio”
àqueles considerados mais fracos na tentativa de equalizar uma situação
social desigual.
Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela aprovação
deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o entendimento
dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor da ampliação dos
estabelecimentos que deverão garantir atendimento prioritário aos
portadores de diabetes no Maranhão.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 15 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
PROJETO DE LEI Nº 384 / 19
DISPENSA A NECESSIDADE DE CARIMBOS EM
PRESCRIÇÕES, RELATÓRIOS E ATESTADOS
MÉDICOS
PARA
AQUISIÇÃO
DE
MEDICAMENTOS NO ESTADO DO MARANHÃO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Art. 1º – Estão dispensados os carimbos nas prescrições de
qualquer profissional da saúde para aquisição de medicamentos, devendo
a prescrição, relatório ou atestado médico conter, de forma legível, as
seguintes informações:
I – nome completo e a respectiva assinatura do profissional;
II – número de inscrição no conselho de classe do prescritor;
III – o endereço do consultório ou da residência do profissional,
apenas para os casos em que o receituário for particular e não estiver
vinculado a nenhum estabelecimento de saúde.
Parágrafo único - A dispensa de que trata o caput deste artigo
não se aplica às substâncias classificadas em normativas da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA como entorpecentes ou
psicotrópicas.
Art. 2º - Os estabelecimentos, comerciais ou não, que dispensem
medicamentos deverão afixar em local visível cartaz ou equivalente com a
seguinte informação: “estão dispensados os carimbos nas prescrições de
qualquer profissional da saúde para aquisição de substâncias, desde que
não sejam classificadas como entorpecentes ou psicotrópicas nos termos
da Portaria SVS/MS nº 344/1998 da ANVISA”, bem como fazer referência
a esta lei estadual.
Parágrafo único – É de responsabilidade do estabelecimento
manter a identificação da norma a que se refere o caput deste artigo atualizada
no cartaz ou equivalente.
Art. 3º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 15 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
JUSTIFICATIVA
O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa dispensa a necessidade de carimbos em prescrições para
aquisição de medicamentos no Estado do Maranhão, como forma de
diminuir a burocracia para o acesso aos tratamentos de saúde e facilitar a
vida dos cidadãos.
A desburocratização do acesso à saúde está entre as melhores
práticas de gestão desenvolvidas pelos Estados. Especificamente sobre a
dispensa de carimbos nos receituários para aquisição de remédios, há
normativas que autorizam esse procedimento, como a Portaria nº 344/
1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, que afirma
que, quando os dados estiverem devidamente impressos ou escritos no
receituário, o profissional prescritor poderá apenas assiná-lo. Assim, não
existe qualquer desconformidade entre a proposição estadual e as diretrizes
estabelecidas pelas agências federais competentes.
O que se pretende é evitar que meros transtornos burocráticos
inviabilizem o acesso à medicamentos simples, tomando o cuidado de
manter a necessidade do carimbo para substâncias classificadas pela
ANVISA como entorpecentes e psicotrópicas, pois os estabelecimentos
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devem, naturalmente, ter um maior controle sobre a dispensação de remédios
dessa natureza.
Considerando que a saúde é um direito social disposto no art. 6º e
196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a União e
os Estados legislar sobre a saúde, que o art. 23, II, aduz ser competência
comum entre os entes federados cuidar da saúde e assistência pública todos da Constituição da República de 1988 - e as mesmas previsões
encontram-se dispostas na Constituição do Estado do Maranhão, esse
Projeto visa facilitar o acesso à saúde e desburocratiza-lo, promovendo tão
importante direito fundamental.
Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela aprovação
deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o entendimento
dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor da simplificação do acesso
à saúde para os maranhenses.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 15 de julho de
2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
PROJETO DE LEI N° 385 / 19
Altera o artigo 1º da Lei estadual nº 10.840, de 30 de
abril de 2018.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - O artigo 1º da Lei estadual nº 10.840, de 30 de abril de
2018 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º Fica concedida gratuidade de entrada nos estádios,
ginásios esportivos e parques aquáticos do Estado do
Maranhão às pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) e seu acompanhante”
Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 15 de julho de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A Lei estadual nº 10.840, de 30 de abril de 2018 dispõe sobre a
concessão de gratuidade de entrada nos estádios, ginásios esportivos,
parques aquáticos do Estado do Maranhão às pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e seu acompanhante. Tal lei, de nossa autoria,
tem por objetivo fomentar a inclusão social das pessoas com TEA.
Ocorre que com base no aposto previsto no artigo primeiro da
referida lei, a interpretação tem restringido a gratuidade em tela aos casos
de “competições”, que sequer são comuns em nosso estado, o que acaba
por inviabilizar a gratuidade.
Assim sendo, tal Projeto de Lei visa expandir o alcance da legislação,
a fim de que exista, seja válida e eficaz não apenas formalmente, mas,
principalmente, sob a perspectiva material.
Quanto à constitucionalidade, essa se justifica em virtude da
legislação já ter sido sancionada, razão pela qual apresenta-se a presente
emenda de um conteúdo que não altera a essência normativa, mas tão
somente elemento circunstancial da aplicabilidade da lei.
Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 15 de julho de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 386 / 19
Dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados
para crianças portadoras de deficiência, em locais
públicos e privados de lazer estabelecidos no Estado
do Maranhão.
Art. 1º Os parques infantis instalados em estabelecimentos de
ensino, clubes, áreas de lazer, públicos ou privados, localizados no Estado
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do Maranhão, deverão disponibilizar brinquedos adequados ao uso por
crianças portadoras de deficiência.
§ 1º Os brinquedos de que trata o caput deverão ser adequados às
necessidades de crianças portadoras de deficiência, na forma de parecer
técnico prévio de entidade pública voltada à assistência de pessoas com
deficiência, e instalados por profissional capacitado, observadas, ainda, as
normas de segurança da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
§ 2º Para fins do cumprimento desta Lei, os estabelecimentos
referidos no caput deverão observar a seguinte proporção na instalação
dos brinquedos:
I - parques com até 5 (cinco) brinquedos, deverão disponibilizar,
ao menos, 1 (um) brinquedo adaptado para crianças portadoras de
deficiência;
II - parques com 6 (seis) a 10 (dez) brinquedos, deverão
disponibilizar, ao menos, 2 (dois) brinquedos adaptados para crianças
portadoras de deficiência; e
III - parques com mais de 10 (dez) brinquedos, deverão
disponibilizar, ao menos, 20% (vinte por cento) de brinquedos adaptados
para crianças portadoras de deficiência.
§ 3º Os proprietários e/ou mantenedores de áreas de lazer para
crianças, nos estabelecimentos de que trata o caput, terão o prazo de 2
(dois) anos, contados da publicação desta Lei, para se adequarem às
disposições desta Lei.
Art. 2º Nos locais a que se refere o caput do art. 1º deverão ser
afixadas placas com a seguinte informação: “Entretenimento infantil
adaptado para integração de crianças portadoras ou não de deficiência.”
Art. 3°- O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos desta Lei.
Art. 4°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
JUSTIFICATIVA
Estudos apontam que o ato de brincar traz diversos benefícios
para as crianças: permite o autoconhecimento, estimula as competências,
gera resiliência, melhora a atenção e a concentração, melhora a expressividade,
incita à criatividade, desenvolve laços afetivos, estimula a convivência em
sociedade, melhora a saúde, entre outros. Por isso, proporcionar às crianças
o direito de brincar é fundamental ao desenvolvimento de suas
personalidades
O ato de brincar é um direito garantido pelo Estatuto da Criança e
do Adolescente, em seu art. 16, que estabelece que a criança tem o direito
de brincar, praticar esportes e divertir-se. Para que isso se torne eficaz, é
fundamental um ambiente adequado, no qual se tenha segurança, proteção
e acessibilidade
Ainda, o lazer, em si, é direito social elencado no art. 6º da
Constituição Federal, sendo certo que, no tocante às crianças portadoras
de deficiência, torna-se ainda mais importante, uma vez que as mesmas
precisam dispor de ambientes de lazer adaptados às suas necessidades,
que possam compartilhar com criança não portadoras de deficiência,
garantindo-se, assim, também a igualdade, preceito fundamental disposto
no art. 5º, caput, da Constituição Federal
O art. 2º do Decreto federal nº 3.298/99 estabelece que cabe aos
órgãos e às entidades do Poder Público assegurarem à pessoa portadora de
deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, dentre eles o lazer.
Ainda prevê, a mesma norma regulamentar, em seu art. 6º, I (que dispõe
diretrizes da Política Nacional Para a Integração da Pessoa Portadora de
Deficiência), a inclusão da pessoa portadora de deficiência respeitadas as
suas particularidades, em diversas ações governamentais, dentre as quais
as voltadas ao lazer.
Igualmente, a Lei federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, conhecida
como Estatuto da Pessoa Portadora de Deficiência, reafirma em seu art.
42, em favor da pessoa portadora de deficiência, em especial, o seu direito
à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em condições de igualdade de
oportunidades com as demais pessoas.
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Define ainda, a nota técnica NBR 9050/2004, que trata da
acessibilidade, que um espaço só é considerado acessível quando pode ser
utilizado por todas as pessoas, independentemente de suas limitações.
Como se sente uma criança portadora de deficiência ao perceber
que não pode brincar com outras crianças, pois aquele meio não lhe oferece
a segurança ou a adaptação estrutural necessária? Como se sentem os pais
que têm seus filhos portadores de deficiência ao perceberem que a sua
cidade não lhes proporciona um local em que possa brincar e interagir com
outras crianças? Não é admissível tirar esse direito das crianças.
Por isso, considerando todos os apontamentos, trata-se de um
projeto de louvável importância, vez que preconiza a disponibilização de
locais acessíveis e seguros para o lazer de crianças portadoras de deficiência,
incluindo-as no contexto socioeconômico e cultural, em atenção aos
preceitos constitucionais.
Diante do exposto, entendo que esta seja uma medida de interesse
Social e, por esse motivo, peço o apoio dos meus Pares para a aprovação
do Projeta de Lei em tela.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 22 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
PROJETO DE LEI Nº 387/ 19
Dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos
Animais Domésticos.
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o Código Estadual de Proteção aos
Animais Domésticos, estabelece normas para a proteção dos animais
domésticos no Estado do Maranhão, compatibilizando os aspectos
relacionados às políticas públicas, ao desenvolvimento socioeconômico, à
saúde pública e o meio ambiente, e adota outras providências.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se animais
domésticos as espécies que possuem características apropriadas para a
convivência com os seres humanos e que, com o passar do tempo, se
acostumaram a viver em casas, apartamentos ou outros ambientes
domésticos
Art. 2º É vedado:
I - provocar condições que coloquem risco a integridade física e
psíquica dos animais domésticos;
II - privar animais domésticos de suas necessidades básicas;
III - abandonar animais domésticos;
IV - criar animais domésticos em locais desprovidos das condições
necessários ao seu pleno desenvolvimento; e
V - expor animais domésticos para qualquer finalidade em
quaisquer eventos não autorizados previamente pelo órgão estadual
competente
Art. 3º A ação ou omissão que implique maus-tratos aos animais
domésticos, sujeitará, sem prejuízo das responsabilidades de natureza
civil ou penal cabíveis, aos infratores desta Lei, alternativa ou
cumulativamente, as seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa;
III - apreensão dos animais, instrumentos, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados no momento da infração; e
IV - interdição total ou parcial, temporária ou permanente, de
locais e estabelecimentos.
Parágrafo único. As penalidades serão aumentadas de um sexto a
um terço, se ocorrer morte do animal.
Art. 4º As infrações aos dispositivos da presente Lei classificamse em:
I - leves, aquelas em que o infrator seja beneficiado por
circunstâncias atenuantes;
II - graves, aquelas onde for verificada uma circunstância agravante;
e
III - gravíssimas, aquelas em que forem verificadas duas ou mais
circunstâncias agravantes.
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Art. 5º A advertência será formalizada pelo agente fiscalizador em
infrações consideradas leves.
Art. 6º A pena de multa será aplicada em infrações consideradas
graves e gravíssimas e nos seguintes valores pecuniários:
I - infrações graves, de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 1.000,00
(um mil reais); e
II - infrações gravíssimas, de R$ 1.001,00 (um mil e um reais) a R$
2.000,00 (dois mil reais).
§ 1º Haverá acréscimo por exemplar excedente no valor de:
I - R$ 200,00 (duzentos reais) por unidade;
II - R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por unidade de espécie constante
da lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo II da
Convenção para o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna
Selvagens Ameaçadas de Extinção - CITES; e
III - R$ 10.000,00 (dez mil reais) por unidade de espécie constante
da lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção e do Anexo I da
Convenção para o Comércio Internacional de Espécies da Flora e Fauna
Selvagens Ameaçadas de Extinção - CITES.
§ 2º Incorre nas mesmas multas quem realiza experiência dolorosa
ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos,
quando existirem recursos alternativos
§ 3º as multa serão reajustadas, anualmente, com base na variação
do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM/FGV), ou por índice que
vier a substituí-lo.
Art. 7º São circunstâncias atenuantes:
I - a ação do infrator não ter sido fundamental para a consecução
do evento;
II - a patente incapacidade do agente para entender o caráter ilícito
do fato;
III - quando o infrator, por espontânea vontade e imediatamente,
procurar reparar ou minorar os danos à saúde e ao bem-estar do animal
ocorridos em consequência do ato lesivo que lhe foi imputado;
IV - ter o infrator sofrido coação, a que não podia resistir, para a
prática do ato; e
V - ser o infrator primário, e a falta cometida, de natureza leve
Art. 8º São circunstâncias agravantes:
I - ser o infrator reincidente;
II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária;
III - o infrator coagir ou incitar outrem para a execução material da
infração;
IV - ter a infração consequências calamitosas à população, à saúde
e ao bem-estar animal;
V - se, tendo conhecimento de ato lesivo aos animais e ao meio
ambiente, o infrator deixar de tomar as providências de sua alçada, tendentes
a evitá-lo; e
VI - ter o infrator agido com dolo, ainda que eventual, fraude ou
má-fé.
Art. 9º Os recursos oriundos da arrecadação das multas serão
recolhidos ao Fundo Especial do Meio Ambiente, com destinação exclusiva
às ações previstas nesta Lei.
Art. 10. Os assuntos e a fiscalização das ações concernentes à
proteção dos animais domésticos regidos por esta Lei competem será
regulamentada pelo Poder Público Estadual.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa promover a proteção e o bem-estar
dos animais domésticos, no Estado do Maranhão, compatibilizando os
aspectos relacionados às políticas públicas, ao desenvolvimento
socioeconômico, à saúde pública e o meio ambiente
A tutela jurídica dos animais não humanos está expressa,
fundamentalmente, no art. 225 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso
VII. Nesse artigo, encontramos a primazia da proteção do meio ambiente,
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em nosso ordenamento jurídico, e também, a proteção dos animais
domésticos, por si só, como um dos valores edificantes do Estado de
Direito
Assim a proteção dos animais não humanos, in casu, os domésticos,
são caracterizados como sujeitos dotados de personalidade jurídica, para a
prática de seus direitos básicos em Juízo, a destacar o mais importante
entre eles, o direito a vida.
Nessa perspectiva, o direito à proteção da vida, do bem-estar
animal, constitui-se ao mesmo tempo, direito e dever fundamental do
homem.
Uma das problemáticas mais acentuadas, no atual contexto, em
relação aos animais domésticos, sobretudo no ambiente urbano, é o
abandono de animais domésticos, em especial, de cães e gatos, uma
responsabilidade que muitos abandonam ao trazer para sua convivência e
companhia. Esquecem-se, os homens, que assumiram obrigações morais
para com eles, e, que merecem viver com dignidade.
A guarda responsável pressupõe respeito aos vínculos afetivos
estabelecidos entre um animal e o homem, portanto, deve ser entendida
como um dever, e assim o sendo, esse dever implica compreender na
plenitude o compromisso moral e, antes de tudo, que o bem-estar animal
é um direito universal, mesmo status de direito fundamental atribuído à
proteção ambiental.
A violência contra animais domésticos é algo recorrente, praticada
por pessoas que ignoram a dignidade animal, como ser que sente angústia,
sofre, sobretudo em face dos vínculos afetivos decorrentes de sua guarda
e convívio familiar em que se encontra inserido.
No meio urbano(como exemplo a Praça dos Gatos, no bairro do
Bacanga em São Luís), tal problemática aflora, especialmente em face do
abandono dos animais domésticos, abando que resulta da irresponsabilidade
e insensibilidade do homem.
É nesse contexto, que temos o dever de intervir, que devemos nos
manifestar em sua defesa, pois assim, dividiremos os direitos básicos: o
direito à vida e à integridade, de todos os seres e do meio ambiente em que
vivemos.
O fato é que, na atualidade, muito embora se tenha editado, no
Maranhão, diversas leis esparsas visando à proteção dos animais, a meu
ver, a questão ainda não foi plenamente consolidada em relação aos animais
domésticos.
O que gera distinta preocupação é o fato do assunto “animais
domésticos” estar abrangido de forma tão genérica, ou seja, o Código
Estadual de Proteção dos Animais, sequer dedica um capítulo específico a
estes, mesmo sabendo-se que a realidade é muito distinta dos animais
destinados ao abate, tais como aves, suínos, bovinos e outras espécies
É evidente que todos os animais merecem ser tratados com respeito
e dignidade e que o seu bem-estar está sob a tutela jurídica do estado,
independente de sua espécie, mas não se deve confundir essa preocupação
com o tratamento dispensado aos cães, gatos e outros animais que convivem
nas casas das pessoas. Esses, a meu ver, merecem um cuidado especial,
sobretudo quando houver negligência, maus tratos ou abandono.
A situação de abandono de animal doméstico, pela sua
peculiaridade, sobretudo nos centros urbanos, além do bem-estar, tem
outros reflexos, tais como zoonoses, poluição ambiental e agravamento de
doenças, com riscos à saúde humana.
É certo que o tema é complexo e, por isso, precisa do necessário
debate, essencialmente com a participação das associações e organizações
de proteção e defesa dos direitos dos animais domésticos atuantes no
Maranhão, que certamente conhecem as dificuldades para enfrentamento,
não só seu abano, bem como todas as demais consequências decorrentes.
Por derradeiro, é preciso sublinhar que a presente proposta não
deve ser a definitiva, ela é um ponto de partida para construção de uma
norma jurídica melhor, que possa responder por boa parte das principais
questões que envolvem a criação, comércio e a responsabilização daqueles
que praticarem atos que atentam à dignidade e os direitos dos animais
domésticos, no âmbito do Estado Maranhão.
Diante do exposto, entendemos que esta seja uma medida de
grande alcance ambiental e social e, por este motivo, pedimos apoio aos
ilustres Pares para a aprovação do Projeto de Lei em tela.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
PROJETO DE LEI Nº 388/ 19
Dispõe sobre a cassação da inscrição estadual de
empresas que provoquem maus-tratos a animais e
dá outras providencias.
Art. 1° - 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 10 (DEZ) anos, contados 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.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
JUSTIFICATIVA
Trazemos à apreciação desta Egrégia Casa de Leis a presente
propositura, que tem por objetivo fortalecer a defesa dos direitos dos
animais e sua efetiva proteção contra todas as formas de maus-tratos.
O que se busca, com este projeto, é punir as empresas responsáveis
por tal violência, seja aquelas que estimulam tais atos covardes, seja as que
consentem ou se omitem diante da crueldade praticada por seus
funcionários ou prestadores de serviço.
Realmente é muito triste saber que atrocidades com animais ocorrem
a todo momento. E por isso que criamos esta lei para conscientizar as
pessoas e orientá-las a denunciar esse tipo de maus- tratos aos animais.
Quando as pessoas tomam conhecimento das crueldades a que são
submetidos os animais, acaba por tomar atitudes em prol dos animais,
deixando antigos hábitos de lado. Aconscientização é a sanção bem aplicada
e a melhor maneira de combater os crimes contra animais.
A Lei Federal 9605/98, em seu artigo 32, considera crime: “Praticar
ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos
ou domesticados, nativos ou exóticos: Pena detenção, de três meses a um
ano, e multa. §1° Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos,
quando existirem recursos alternativos. §2° A pena é aumentada de um
sexto a um terço, se ocorre morte do animal”
A Constituição Cidadã de 1988, por seu turno, prevê:
“Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações. §1° Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe
ao poder público: (...)VII-proteger a fauna e a flora, vedadas, na
forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
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ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
Ressalte-se, ainda que o Brasil é signatário da Declaração Universal
dos Direitos dos Animais, que considera os animais seres sencientes e,
portanto, sujeitos de direito. De acordo com as palavras da Organização
de defesa dos animais, Ética animal (2015):
“A senciência é a capacidade de ser afetado positiva ou
negativamente. E a capacidade de ter experiências. Não é a mera capacidade
para perceber um estímulo ou reagir a uma dada ação, como no caso de uma
máquina que desempenha certas funções quando pressionamos um botão.
A senciência, ou a capacidade para sentir, é algo diferente, isto é, a capacidade
de receber e reagir a um estímulo de forma consciente,experimentando-o a
partir de dentro.”
O poder público não pode mais se omitir diante da violência
covarde praticada contra animais. Por isso, acreditamos que apenas com
punição exemplar para os agressores e também para as empresas
responsáveis por tais práticas, conseguiremos atingir o intuito de acabar
com os maus-tratos a esses seres que clamam por nossa proteção.
Diante do exposto, entendo que esta seja uma medida de interesse
Social e, por esse motivo, peço o apoio dos meus Pares para a aprovação
do Projeta de Lei em tela.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
PROJETO DE LEI Nº 389/ 19
Dispõe sobre o atendimento prioritário à pessoa com
fibromialgia nos estabelecimentos públicos e privados
no Estado do Maranhão e estabelece outras
providências
Art. 1º Os estabelecimentos públicos e privados localizados no
Estado do Maranhão deverão garantir, durante todo o horário de expediente,
atendimento prioritário à pessoa com fibromialgia
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, são considerados
estabelecimentos privados os bancos, supermercados, farmácias,
restaurantes, lojas e outros similares de uso público
Art. 2º A infração à disposição da presente Lei acarretará ao
responsável infrator as seguintes penalidades:
I - advertência por escrito na primeira autuação; e
II - multa na reincidência, observada a gravidade da infração, sendo
aplicada de acordo com o critério da proporcionalidade e razoabilidade
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei e definirá
o detalhamento técnico de sua execução, inclusive quanto à forma de
identificação dos beneficiários.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias a
partir da data de sua publicação
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por uma dor crônica,
que migra por vários pontos do corpo e se manifesta especialmente nos
tendões e nas articulações. É uma patologia relacionada com o
funcionamento do sistema nervoso, que se estima ocorrer em 8% da
população, com maior incidência em mulheres. São transtornos que
comumente acompanham pacientes fibromiálgicos: distúrbios do sono,
disfunção cognitiva, síndrome da fadiga crônica, síndrome do cólon irritável,
cistite intersticial, disfunção da articulação temporomandibular e cefaleia.
É importante lembrar que as pessoas que sofrem de fibromialgia
apresentam, frequentemente, quadros de ansiedade e depressão, decorrentes
da dor crônica intensa. As dores limitam as atividades cotidianas,
comprometendo as relações familiares, sociais, profissionais e econômicas.
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Este projeto, portanto, visa minimizar o sofrimento dos portadores
de fibromialgia, incluindo-os nas filas preferenciais, já destinadas também
aos idosos, gestantes e deficientes.
Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres Pares
para a aprovação da presente proposição, por entendê-la de interesse
público.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
PROJETO DE LEI Nº 390/ 19
Institui o Dia Estadual do Pastor Evangélico.
Art. 1° Fica instituído o Dia Estadual do Pastor Evangélico, a ser
comemorado anualmente, no dia 17 de agosto.
Parágrafo Único - As comemorações alusivas ao Dia Estadual do
Pastor Evangélico, de que trata esta Lei, passa a integrar o Calendário
Oficial do Estado do Maranhão, compreendem a realização de seminários,
debates, campanhas e outras atividades que visem a valorização e a difusão
dos preceitos e ensinamentos evangélicos.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
JUSTIFICATIVA
É hoje um fato histórico e cultural irreversível o crescimento
numérico de fiéis e o prestígio conquistado, em todos os segmentos da
sociedade brasileira e maranhense, pelas denominadas Religiões Evangélicas.
Decorre do relevante trabalho que vêm prestado em defesa da ética, dos
valores da família, na assistência aos necessitados e na sustentação da
dignidade humana. Ademais, dados do IBGE dão conta que, entre 2000 e
2010, a população evangélica cresceu 61% e em 2014 os cristãos já
representavam 25% dos brasileiros.
Tem-se dito, com justiça, que os pastores são fundamentais para
manterem viva a presença de Jesus em nosso meio e para promoverem a
expressão máxima do discipulado que se concretiza no amor mútuo.
Por isso, é justo homenageá-los, definindo o dia 17 de Agosto
como o Dia Estadual do Pastor Evangélico.
É por todo o exposto que apresento o presente Projeto de Lei a
este Egrégio Parlamento, expressando o legítimo interesse da comunidade
evangélica, solicitando o apoio dos meus ilustres pares para vê-lo aprovado
pelo egrégio Plenário
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
PROJETO DE LEI Nº 391 / 19
Dispõe sobre o dever de disponibilização de histórico
de preços dos produtos ou serviços em promoção ou
liquidação aos consumidores.
Art. 1º Os fornecedores de produtos ou serviços, em
estabelecimentos de varejo físico ou online, devem disponibilizar ao
consumidor o histórico de preços dos produtos ou serviços veiculados
como promoção ou liquidação.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - promoção ou liquidação, toda a ação específica e contínua, com
mais de 1 (um) dia de duração, que reduza o preço do produto ou do
serviço em valor igual ou superior a 30% (trinta por cento), observado o
preço médio nos 45 (quarenta e cinco) dias anteriores à ação; e
II - histórico de preços, o documento consumerista emitido e
armazenado eletronicamente com o intuito de documentar, para fins de
proteção e defesa do consumidor, o preço do produto ou serviço nos 6
(seis) meses anteriores à sua aquisição ou utilização.
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Art. 2º A emissão do histórico de preços relativo à aquisição de
produto ou utilização de serviço deve ser realizada no momento da efetivação
da operação, devendo conter, destacadamente, o preço médio do produto
ou serviço em cada mês.
Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o infrator
às seguintes penalidades, sucessivamente:
I - multa não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) e não superior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por infração, a qual será reajustada,
anualmente com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado
(IGPM/FGV), ou por índice que vier a substituí-lo;
II - suspensão temporária de atividade; e
III - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade.
§ 1º As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade
administrativa, no âmbito de sua atribuição, observado o disposto no § 2º.
§ 2º A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da
infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será
aplicada mediante procedimento administrativo, cabendo ao Poder
Executivo definir sua destinação
Art. 4º Esta lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias
de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
JUSTIFICATIVA
É recorrente a prática de anúncios de ofertas, liquidações,
promoções ou queima de estoque que induzem o consumidor a erro,
fazendo-o supor que o preço que pagará pelo produto ou pela prestação
de serviços será, efetivamente, vantajoso. Acredita o consumidor que o
preço anunciado é o menor já ofertado pelo fornecedor ou prestador de
serviço.
Ocorre que, muitas vezes, o anúncio serve apenas como chamariz
para o público consumidor. Em verdade, corriqueiramente o valor do
produto ou serviço é o mesmo já apresentado em meses anteriores. Outra
prática comum é o aumento do preço de produtos dias ou semanas antes
dos anúncios para posterior “redução” nos períodos de oferta.
Diante de tais situações, quando o consumidor busca exercer seus
direitos, amparado no Código de Defesa do Consumidor, sobretudo por
anúncio e propaganda enganosa, não logra êxito. Os fornecedores de
produtos e prestadores de serviços raramente reconhecem o abuso, e o
consumidor, frustrado, abstém-se da compra ou acaba por pagar preço
superior.
Constrangido e inconformado, o consumidor experimenta o
dissabor do dano moral e, por vezes, socorre-se ao Poder Judiciário na
tentativa de efetivamente exercer seu direito.
Ocorre que o Poder Judiciário raramente reconhece os abusos e,
diante da popular expressão da “indústria do dano moral”, os subestima,
atribuindo valores ínfimos às indenizações por dano moral. É comum o
proferimento de sentenças que classificam o dano moral como mero
aborrecimento cotidiano. Outras vezes, ainda que reconhecido o dano
causado ao consumidor, ínfimos são os valores das indenizações deferidas.
Muitos consumidores desconhecem seus direitos, outros foram
educados para a subserviência, o conformismo e, não raras vezes, não
reclamam seus direitos. Nem por isso merecem suportar as armadilhas da
indústria consumerista
As reiteradas ações desrespeitosas, sobretudo pelos fornecedores
de produtos, desestimulam o consumidor a reclamar seus direitos ou a
buscar socorro no Poder Judiciário. E, com isso, permite que o fornecedor
reincida no desrespeito, na insídia.
O consumidor carece de liberdade e segurança ao realizar suas
compras e contratações. O Projeto em tela, visa, portanto, coibir os
embustes praticados.
A competência para esta iniciativa encontra amparo no art. 24, V,
da Constituição Federal. Destarte, por ser medida justa e adequada ao
fortalecimento dos direitos do consumidor, solicito o apoio dos meus
Pares à sua aprovação
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Diante do exposto, entendo que esta seja uma medida de interesse
Social e, por esse motivo, peço o apoio dos meus Pares para a aprovação
do Projeta de Lei em tela.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de julho de 2019. - ADRIANO Deputado Estadual – PV
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078 / 19
Concede a Medalha do Mérito Legislativo Terezinha
Rego ao Professor Doutor Rogério de Mesquita Teles.
Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rego” ao Professor Doutor Rogério de Mesquita Teles.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em São Luís, 18
de julho de 2019. - DOUTOR YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

SEGUNDA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2019

29

que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de tramitação
de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária, a realizarse logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Ordinária nº 028/2016,
de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a repartição da parcela de
25% (vinte e cinco por cento) do Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação – ICMS, pertencente aos municípios.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 12 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.08.19
EM: 02.08.19
REQUERIMENTO Nº 422 / 19
Senhor Presidente,

JUSTIFICATIVA
Rogério de Mesquita Teles nasceu em São Benedito do Rio PretoMA e reside, desde o ano de 1988, em São Luís, onde concluiu o Ensino
Médio (antigo 2º grau), além de ter cursado graduação e pós graduação. É
Professor Titular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão, IFMA, Campus São Luís/Monte Castelo, onde trabalha
desde 1996, é doutor em Química Orgânica pela UFPB, Mestre em Química
Analítica pela UFMA, Especialista em Educação Ambiental e Gestão
Participativa em Recursos Hídricos pelo IFMA (antigo CEFET-MA) e
também em Administração Escolar pela UNIVERSO-RJ. Graduação em
Química Industrial (UFMA) e Licenciatura em Química (UFMA).
Desenvolve e orienta pesquisas nas áreas de Química de Produtos
Naturais, Ensino de Química, Educação Ambiental e Educação Profissional
e Tecnológica. Em 2012, encontrou uma planta durante um banho no Rio
Preto, no povoado Marçal Dos Brancos, em São Benedito do Rio Preto.
Muitas pessoas não a conheciam outras a chamam de “melosa”. Ao perceber
o agradável odor da planta, de imediato percebeu se tratar de uma aromática
e coletou amostras de suas folhas para extração e análise do óleo essencial,
cuja composição revelou componentes bem diferentes do convencional, o
que o induziu a crer que poderia se tratar de uma nova espécie.
De lá pra cá foram muitos projetos de pesquisas, dentre eles um
de mestrado, da aluna Clenilma Brandão, orientada juntamente com a
Prof.ª Kiany Sirley. Esses estudos confirmaram que de fato se trata de
uma espécie vegetal não catalogada, da família Plantaginaceae, gênero
Dizygostemon. Para a identificação taxonômica contou com a parceria do
Departamento de Biologia Vegetal da Unicamp, sob responsabilidade de
André Scatinga e seu orientador Gabriel Colletta. Com a confirmação de
que se tratava de uma nova espécie vegetal, foi escrito o artigo
“Dizygostemon riparius (Plantaginaceae, Gratioleae), a new species from
Maranhão, NE Brazil”, o qual foi publicado na revista Willdenowia
(publicação do Botanic Garden and Botanical Museum, Berlin), a nova
espécie se chamará Dizygostemon riparius.
Atualmente, tem pesquisas em andamento testando o óleo essencial
como larvicida do Aedes aegypti, com antibacteriano, dentre outros.
Também está trabalhando com o cultivo de fungos endofíticos da planta e
iniciará estudos com os extratos para estudo da planta, o que pode contribuir
no combate a dengue.
Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta
matéria
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em São Luís, 18
de julho de 2019. - DOUTOR YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
REQUERIMENTO Nº 421 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da mesa, que seja registrado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão, que esta casa, congratula-se com os demais
tuntuenses, parabenizando o aluno David Costa Pereira, por ser um
dos três alunos do Estado do Maranhão a ter recebido medalha de
ouro da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas).
O aluno David Costa Pereira é do povoado Creoli do Bina na
cidade de Tuntum e foi ganhador da medalha de ouro da OBMEP
(Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas), recebida no
dia 08 de julho de 2019 em Salvador-BA. Além do aluno, também estão de
parabéns seus familiares, funcionários da escola municipal Raimundo
Alexandre Costa e, em especial, sua professora Antônia Marcia Sousa
Araújo. Assim, que tal conquista sirva de exemplo para os demais alunos.
Plenário Dep. “Nagibe Haickel” do Palácio Manuel Beckman de
16 de julho de 2019 - Fernando Pessoa - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.08.19
EM: 02.08.19
REQUERIMENTO Nº 423 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o artigo 160 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, sejam
solicitadas ao Presidente da EMAP – Empresa Maranhense de
Administração Portuária, o Sr. Ted Lago, e ao Presidente da Agência
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos (MOB), o Sr.
Lawrence Melo Pereira, informações detalhadas acerca da licitação
para os serviços de travessia por meio de Ferry Boats.
São realizadas diversas travessias de ida e volta da capital para a
baixada maranhense, por meio dos ferrys boats. De acordo com reportagens
existentes na rede mundial de computadores, inúmeras são as irregularidades
constatadas. Falhas na estrutura, na segurança, na higiene. Nas rampas de
acesso às embarcações, o tráfego de veículos se dá na mesma área de
trânsito de passageiros. Faltam sinalização e barras de proteção para
pedestres.
Duas empresas realizam viagens de ferry-boats diariamente:
Internacional Marítima e Serviporto. Ao todo, são 20 travessias diárias,
sendo 10 para cada empresa. Segundo a EMAP, aproximadamente quatro
mil pessoas fazem a travessia diariamente. Em dias de feriado e finais de
semana, o fluxo de passageiros pode chegar a 45 mil. Um processo licitatório
até chegou a ser iniciado: a concorrência nº 005/2016. Porém, não está
disponível site da Comissão Central Permanente de Licitação.
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Sendo assim, solicita-se informações concretas, detalhadas e atuais
sobre o andamento do certame licitatório.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 08 de julho de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.08.19
EM: 02.08.19
INDICAÇÃO Nº 962 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de drenagem e pavimentação asfáltica nas ruas São Luís e Dom
Pedro I do bairro Pindaí, no município de São José de Ribamar, que se
encontram em estado crítico. As fotos abaixo mostram essa triste realidade.
DUARTE JUNIOR – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 963 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de drenagem e pavimentação asfáltica na Rua 7 do bairro Jardim
São Cristóvão II, nesta capital, que se encontra em estado crítico. As fotos
abaixo mostram essa triste realidade.
DUARTE JUNIOR – Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 964 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de pavimentação asfáltica no cruzamento da Rua Dez com a Rua
Quatro, no bairro Jardim São Cristóvão II, nesta capital, que, segundo os
moradores locais, há tempos não passa por manutenções. As fotos abaixo
mostram essa triste realidade.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 965 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de pavimentação asfáltica no cruzamento da Rua Israel com a Rua
Dezesseis de Julho, no bairro São Cristóvão, nesta capital, devido às
condições em que se encontram. As fotos abaixo mostram essa triste
realidade.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 966 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica na Avenida 4 do bairro COHAB, que fica
atrás do Terminal de Integração deste bairro.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 967 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica na Avenida 13 do bairro COHAB, que
fica ao lado do Antigo Prédio do CSU – Centro Social Urbano.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 968 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica da Avenida Contôrno Leste Oeste. Esta
avenida é a mais importante do bairro, dando acesso a várias escolas, sendo
uma avenida de grande importância para os moradores locais. É a avenida
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do comércio e que todos os ônibus do bairro passam. É primordial que
esteja em bom estado.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 969 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica da Avenida Contôrno Norte. Esta avenida
dá acesso ao Shopping Passeio, à várias escolas, sendo uma avenida de
grande importância para os moradores locais.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 970 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica de toda a Avenida Joaquim Mochel,
Itapiracó, tendo em vista ser uma importante via de escoamento do trânsito
e de acesso ao Shopping Rio Anil.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 971 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica da Avenida Um do bairro COHAB, que
fica ao lado do Supermercado Mateus e é uma importante via de acesso ao
Shopping Rio Anil.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 972 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
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expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica da Avenida Dois e da Avenida Onze,
ambas do bairro COHAB I. Uma avenida é continuação da outra, mudando
apenas o nome.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 973 / 19
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de manutenção asfáltica da Rua 2.400 do bairro Parque Aurora,
uma importante via dentro do bairro. Ressalte-se que essa rua faz parte
dos percursos dos alunos de autoescola, sendo de extrema importância seu
bom estado. Atualmente, de acordo com moradores, está totalmente
esburacada. Além disso, nessa rua há duas igrejas, havendo, portanto, uma
movimentação muito intensa de veículos e pessoas.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 974 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social do Maranhão, Márcio Honaiser, solicitando
a Implantação de um Restaurante Popular no Município de MONÇÃO
/ MA.
A presente Indicação visa beneficiar os monçonenses, promovendo
a segurança alimentar e nutricional por meio de uma alimentação balanceada
e de baixo custo aos moradores do citado município, propiciando uma
melhor qualidade de vida. Cabe ressaltar, também, que a solicitação terá
impacto positivo na economia local como aquisição dos gêneros alimentício,
emprego e produção da agricultura familiar.
A aprovação da presente proposição em muito contribuirá com a
melhoria da qualidade de vida destes munícipes, ensejando, por
consequência, o crescimento do tão propagado índice de desenvolvimento
humano do povo monçonense.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 15 de julho de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 975 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador,
Flávio Dino, que determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Clayton Noleto, a recuperação asfáltica da MA 201 que liga o município
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de SÃO LUÍS à cidade de São JOSÉ DE RIBAMAR, com uma extensão
de aproximadamente 24 (vinte e quatro) quilômetros.
Tal solicitação se constitui por ser uma região muito populosa
com sua via de acesso atualmente intrafegável, afundando completamente
o asfalto em frente ao cemitério Parque Jardim da Paz, tornando o
escoamento de difícil acesso para não dizer quase impossível inclusive
para as motocicletas.
A aprovação da presente proposição em muito contribuirá com a
melhoria da qualidade das pessoas que ali vivem, residem e se locomovem
diuturnamente, ensejando, por consequência, o crescimento do tão
propagado índice de desenvolvimento humano da comunidade, uma vez
que há a necessidade urgente do escoamento da produção daquela região.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 15 de julho de 2019. - FELIPE DOS PNEUS Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 976 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor CLAYTON NOLETO,
Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, no sentido de que
seja feita a terraplenagem da estrada vicinal que liga o povoado TRIZIDELA
ao povoado AREIAS, localizados no município de MONÇÃO – MA,
com aproximadamente 25 (vinte e cinco) quilômetros.
O município de MONÇÃO, hoje possui população superior a
32.000 (trinta e dois mil) habitantes, com um total de 50% de população
rural e em visível processo de expansão. Frisamos ainda que é uma
importante zona de produção hortifruti e pesca.
A aprovação da presente proposição em muito contribuirá com a
melhoria da qualidade de vida destes munícipes, ensejando, por
conseqüência, o crescimento do tão propagado índice de desenvolvimento
humano do povo monçonense.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 15 de julho de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
INDICAÇÃO Nº 978 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário
Estadual de Segurança Pública, Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando,
em caráter de urgência, a disponibilidade de duas VIATURA policial com
destino a Polícia Militar do Município de Itapecuru-Mirim e ao Posto
Policial do povoado Entroncamento.
A adoção da providência acima visa garantir mais segurança para a
população de Itapecuru-Mirim, que tem sofrido com o aumento da violência
na região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 19 DE JULHO DE 2019. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 979 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Ilustríssima Presidente do
PROCON/VIVA, Sra. Karen Barros, para disponibilizar e auxiliar os
estudantes para a emissão de carteira estudantil de meia entrada da ANPG,
UNE, UBES da união nacional dos estudantes nas unidades VIVA/
PROCON.
A adoção da providência acima visa facilitar aos estudantes a
obtenção da carteira estudantil, garantindo um maior acesso para a
população Maranhense, já que o serviço encontra disponível apenas no
site www.documentodoestudante.com.br.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 19 DE JULHO DE 2019. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 980 / 19
Senhor Presidente,

INDICAÇÃO N° 977 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida
a mesa, seja encaminhado expediente ao Senhor CLAYTON NOLETO,
Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, no sentido de que
seja feita a pavimentação asfáltica da estrada vicinal que liga o povoado
SANTA RITA à sede do município de MONÇÃO – MA, com
aproximadamente 03 (três) quilômetros.
O município de MONÇÃO, hoje possui população superior a
32.000 (trinta e dois mil) habitantes, com um total de 50% de população
rural e em visível processo de expansão. Frisamos ainda que é uma
importante zona de produção hortifruti e pesca.
A aprovação da presente proposição em muito contribuirá com a
melhoria da qualidade de vida destes munícipes, ensejando, por
conseqüência, o crescimento do tão propagado índice de desenvolvimento
humano do povo monçonense.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís, 15 de julho de 2019. - FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário
Estadual de Segurança Pública, Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando,
em caráter de urgência, a disponibilidade de uma VIATURA policial com
destino a Polícia Civil do Município de Itapecuru-Mirim.
A adoção da providência acima visa garantir mais segurança para a
população de Itapecuru-Mirim, que tem sofrido com o aumento da violência
na região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 19 DE JULHO DE 2019. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 981 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Maranhão, Sr. Flávio Dino e ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Maranhão, Sr. Felipe Costa Camarão,

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
solicitando que seja implantada uma Unidade do Instituto de Ciência e
Tecnologia do Maranhão (IEMA), no município de Itapecuru Mirim –
M A.
A adoção da presente indicação busca a formação e capacitação
dos jovens do município, levando qualificação técnica para a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 19 DE JULHO DE 2019. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 982 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Antônio
Leite dos Santos Filho, diretor Geral do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT, bem como ao Excelentíssimo
Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e
Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas Fernandes, solicitando a
regularização do trecho que liga Itapecuru-Mirim ao povoado Leite, mais
conhecido como curva do “S” ou curva da “Morte”, localizado na BR 222.
A adoção da providência acima se faz necessária, uma vez que o
trecho descrito é um lugar conhecido por registrar vários acidentes e
ocasionar diversas mortes. Ressalta-se que, com a devida regularização, os
cidadãos poderão ter melhor acesso ao povoado. Atualmente este trecho
representa um grande risco para a população, devido à curva muito fechada
e pouca sinalização que deixam a localidade sem segurança em toda a sua
extensão, além da importância da infraestrutura que visa uma melhora na
qualidade de vida, não só dos moradores daquele povoado, mas todos
aqueles que diariamente precisam se deslocar pela BR 222.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 30 DE julho DE 2019. - WENDELL LAGES
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 983 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao Senhor
Secretário de Estado da Agricultura Familiar, Júlio Cesar Mendonça,
solicitando que seja viabilizada uma Agroindústria de Beneficiamento
do Babaçu para o povoado Tingidor, localizado no município de
Itapecuru-Mirim.
A solicitação se faz necessária para garantir melhoria do
aproveitamento e qualidade dos produtos do coco babaçu e seus derivados
no município e Região, além de fomentar a geração de emprego e renda
para as famílias de baixa renda e melhorar a qualidade de vida deste segmento.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 29 DE JULHO DE 2019. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 984 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro que seja encaminhado ofício ao
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Excelentíssimo Senhor Prefeito do Munícipio de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Junior, com cópia ao Secretário Municipal de Transito e
Transporte, Senhor Francisco Canindé Barros, no sentido de determinar o
cumprimento da Lei n° 9.206, de 07 de junho de 2010, que classifica a
visão monocular como deficiência visual.
A presente propositura, tem como finalidade assegurar os direitos
das pessoas com visão monocular na seara do serviço público acerca do
transporte municipal, atendendo a uma demanda no que tange ao Cartão
Gratuidade para pessoa com deficiência, tendo em vista que, as pessoas
com visão monocular não estão sendo beneficiadas no disposto da Lei
Estadual n° 9.206/2010 do Art. 1° “ Classificada, nas normas que
descrevem os quadros de deficiência física, mental, auditiva e visual,
dentre outras, adotadas pelo Estado do Maranhão, a Visão Monocular,
como deficiência visual”.
Portanto, em nome das pessoas com visão monocular, solicito a
Vossa Excelência o Senhor Prefeito Edivaldo Holanda Junior, o
cumprimento da Lei n° 9.206/2010, a fim de classificar a Visão Monocular
como deficiência visual, justificada assim a presente indicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”.
São Luís, 16 de julho de 2019. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 984 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro que seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Munícipio de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Junior, com cópia ao Secretário Municipal de Transito e
Transporte, Senhor Francisco Canindé Barros, no sentido de determinar o
cumprimento da Lei n° 9.206, de 07 de junho de 2010, que classifica a
visão monocular como deficiência visual.
A presente propositura, tem como finalidade assegurar os direitos
das pessoas com visão monocular na seara do serviço público acerca do
transporte municipal, atendendo a uma demanda no que tange ao Cartão
Gratuidade para pessoa com deficiência, tendo em vista que, as pessoas
com visão monocular não estão sendo beneficiadas no disposto da Lei
Estadual n° 9.206/2010 do Art. 1° “ Classificada, nas normas que
descrevem os quadros de deficiência física, mental, auditiva e visual,
dentre outras, adotadas pelo Estado do Maranhão, a Visão Monocular,
como deficiência visual”.
Portanto, em nome das pessoas com visão monocular, solicito a
Vossa Excelência o Senhor Prefeito Edivaldo Holanda Junior, o
cumprimento da Lei n° 9.206/2010, a fim de classificar a Visão Monocular
como deficiência visual, justificada assim a presente indicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman”.
São Luís, 16 de julho de 2019. - NETO EVANGELISTA - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 985 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
ao Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Sr. Gustavo Pereira da
Costa, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda, ao Secretário
Municipal de Saúde, Sr. Luiz Carlos de Assunção Lula Fylho, solicitando
que determine aos órgãos competentes do Poder Executivo Estadual e
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Municipal a realização de estudos e a adoção de todas as medidas necessárias
para a liberação de recursos técnicos e orçamentários, em parceria com o
município de São Luís/MA e com a Universidade Estadual do Maranhão,
para construção de hospital universitário veterinário público para a cidade
e região.
Existe há algum tempo a necessidade de construção de um Hospital
Veterinário Público destinado especialmente para servir à população que
possui animais domésticos e carece de recursos financeiros suficientes
para arcar com os custos de saúde em hospitais veterinários particulares.
Isso porque os custos são superlativamente altos, uma vez que
incluem os gastos com consulta, tratamentos, eventuais cirurgias e exames,
aquisição de medicamentos, entre outros. Há uma parcela da população
cuja renda é insuficiente para prover os devidos cuidados com a saúde de
seus animais domésticos, que podem até falecer em razão da falta de
atendimento. Esse tipo de situação deve ser evitada, e uma importante
medida neste sentido seria a construção de hospital veterinário público e
gratuito.
Assim, a parceria financeira e operacional entre o Estado do
Maranhão e o município de São Luís, juntamente com a parceria da UEMA,
pode viabilizar efetiva promoção do bem estar dos animais domésticos da
população que não possuir condições de arcar com os custos de atendimento
particular.
Diante do exposto, ofereço a presente indicação e rogo por
providências do Excelentíssimo Senhor Governador, no sentido de acolher
o pedido apresentado, a fim de que seja determinado aos órgãos competentes
a realização de estudos, bem como, adoção de todas as medidas necessárias
para a liberação de recursos orçamentários, em parceria com o município
de São Luís, para construção de hospital veterinário público para a cidade
e região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 15 de julho de 2019. – ADRIANO - Deputado
Estadual – PV
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 986 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Defensor Público-Geral do Estado, o Sr. Dr. Alberto Pessoa
Bastos, solicitando ação itinerante da Defensoria Pública do Maranhão no
município de Bacuri-MA, no dia 17 de agosto do corrente ano, com
funcionamento das 08:00 às 17:00 horas.
A solicitação visa garantir e facilitar o acesso à justiça e à cidadania
às comunidades hipossuficientes. Cumpre esclarecer que essa proposição
atende a demanda da população do município, que tem encontrado
dificuldades em acessar serviços públicos básicos.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de julho
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

CONTRATO
RESENHA DO CONTRATO N.º 36/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
a empresa ODONTOMED HOSPITALAR LTDA. OBJETO:
Contratação de empresa para fornecimento de materiais de consumo
do tipo “medicamentos e material médico-hospitalar” para a Diretoria
de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da
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data da assinatura. VALOR: R$ 15.900,00 (quinze mil e novecentos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. UNIDADE GESTORA: 010101–
Assembleia Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO:
01 - Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa. NATUREZA DAS DESPESAS:
33.90.30.36 –Material hospitalar. AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa.
SUBAÇÃO: 000011-Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Manutenção). FONTE DE RECURSOS: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: Lei Federal n.º
10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 01/
08/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE – Deputado Othelino
Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO M ARANHÃO e EMPRESA ODONTOM ED
HOSPITALAR LTDA, CNPJ nº 03.664.454/0001-55CONTRATADA, através de seu representante legal Johnny Helder
C. Barros. São Luís – MA, 02 de agosto de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
CONTRATO
RESENHA DO CONTRATO N.º 37/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
a empresa BENTES SOUSA E CIA LTDA. OBJETO: Contratação
de empresa para fornecimento de materiais de consumo do tipo
“medicamentos e material médico-hospitalar” para a Diretoria de Saúde
e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da
data da assinatura. VALOR: R$ 89.784,55 (oitenta e nove mil, setecentos
e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA. UNIDADE GESTORA: 010101–Assembleia
Legislativa. GESTÃO: 00001 – Gestão Geral; FUNÇÃO: 01 Legislativa. SUBFUNÇÃO: 031– Ação Legislativa. PROGRAMA:
0318 – Gestão Legislativa. NATUREZA DAS DESPESAS:
33.90.30.36 –Material hospitalar. AÇÃO: 4628 – Atuação Legislativa.
SUBAÇÃO: 000011-Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Manutenção). FONTE DE RECURSOS: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: Lei Federal n.º
10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 01/
08/2019. ASSINATURAS: CONTRATANTE – Deputado Othelino
Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA BENTES SOUSA E CIA
LTDA, CNPJ nº 63.424.121/0001-80-CONTRATADA. São Luís –
MA, 02 de agosto de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– ProcuradorGeral da ALEMA.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 38/2019
referente à ARP 044/2018 e Processo Administrativo n° 3175/2019.
OBJETO: Aquisição de material de limpeza. FORNECEDORA:
GOLDEM COMÉRCIO EIRELI. VALIDADE: 20/12/2019. VALOR
TOTAL: R$ 3.895,04 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e
quatro centavos). NOTA DE EMPENHO: Nº 2019NE001562 de 12/
07/2019 no valor de R$ 3.895,04 (três mil, oitocentos e noventa e
cinco reais e quatro centavos). PRAZO PARA ENTREGA: 30 (trinta)
dias contados a partir da data da assinatura. BASE LEGAL: Lei Federal
n.º 8.666/93 e Lei 10.520/02. DATA DA ASSINATURA: 01/08/2019.
ASSINATURAS: CONTRATANTE: Valney de Freitas Pereira Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão; Raimundo de
J esus Cavalcante Frazão – Fiscal do contrato e GOLDEM
COMÉRCIO EIRELI. CNPJ nº 21.161.466/0001-49 –
CONTRATADA através da sua representante legal Lucilene Sousa
Conceição. São Luís – MA, 01 de agosto de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
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CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO
DE
CONVÊNIO.
PROCESSO
ADM INISTRATIVO N.º 2798/2019-ALEMA. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. OBJETO: O
presente convênio tem por objeto estabelecer condições gerais e demais
critérios a serem observados na concessão de empréstimos com
pagamento mediante consignação em folha de pagamento aos servidores.
PRAZO: 72 (setenta e dois) meses. DATA DA EMISSÃO: 17/06/
2019. ASSINATURA: CONVENIADA- Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão- Deputado Glauber Cutrim – Presidente em
exercício e EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR,
CNPJ n.º 42.150.987/0001-70 – CONVENENTE. São Luís (MA), 02
de agosto de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - ProcuradorGeral
CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO
DE
CONVÊNIO.
PROCESSO
ADM INISTRATIVO N.º 2822/2019-ALEMA. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
SAS-SOCIEDADE ASSISTENCIAL SERVIDORES DO BRASIL.
OBJETO: O presente convênio tem por objeto estabelecer condições
gerais e demais critérios a serem observados na concessão de
empréstimos com pagamento mediante consignação em folha de
pagamento aos servidores. PRAZO: 72 (setenta e dois) meses. DATA
DA EMISSÃO: 17/06/2019. ASSINATURA: CONVENIADAAssembleia Legislativa do Estado do Maranhão- Deputado Glauber
Cutrim – Presidente em exercício e SAS-SOCIEDADE
ASSISTENCIAL SERVIDORES DO BRASIL, CNPJ n.º 76.536.150/
0001-86 – CONVENENTE. São Luís (MA), 02 de agosto de 2019.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral
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