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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  05 / 08 / 2021 – 5ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE...........................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO..............................11 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO........33 MINUTOS
4. BLOCO PARL. INDEPENDENTE.............................08 MINUTOS 
     ESCALA RESERVA
5. PARTIDO VERDE – 5 (CINCO) MINUTOS
6. PSDB - 5 (CINCO) MINUTOS 

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA –  05.08.2021 – (QUINTA-FEIRA)

I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

1. REQUERIMENTO Nº 285/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIADA 
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À DRª ANA GRAZIELLA 
SANTANA NEIVA COSTA, ADVOGADA ELEITORAL, RECEN-
TEMENTE NOMEADA PARA O CARGO DE JUÍZA ELEITORAL 
TITULAR, PARA COMPOR O PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO MARANHÃO. (2º SESSÃO).

2. REQUERIMENTO Nº 286/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIADA 
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EMPRESÁRIO LU-
CIANO HANG, PROPRIETÁRIO DA EMPRESA HAVAN, QUE EM 
BREVE EMPREGARÁ MILHARES DE PESSOAS EM SÃO LUÍS.
(2ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 291/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DR. YGLÉSIO, SOLICITANDO A DISPENSA DA PAU-
TA, BEM COMO O ENVIO Á COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E CIDADANIA, O PROJETO DE RESOLUÇÃO LE-
GISLATIVA Nº 035/2021, QUE ALTERA O ARTIGO 10, R.I.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

4. REQUERIMENTO Nº 294/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIA-
DA MENSAGEM DE PESAR AOS FAMILIARES DO SR. CLARO 
FERREIRA DA COSTA, PELO SEU FALECIMENTO OCORRIDO, 
EM 04 DE AGOSTO DE 2021.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 04/08/2021 – QUARTA-FEIRA
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 05.08.2021

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 379/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AMBIENTE ADEQUADO 
DE TRABALHO E REPOUSO PARA OS PROFISSIONAIS DE EN-
FERMAGEM DURANTE O HORÁRIO DE TRABALHO NO ESTA-
DO, NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 35, DE 

AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA O ART. 
10 DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449/2004 DO REGIMENTO 
INTERNO. 

2. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 055/2021, DE AUTORIA 

DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO SENHOR AN-
DRÉ LUÍZ DE CARVALHO RIBEIRO, CONHECIDO POR ANDRÉ 
FUFUCA, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O COMANDO 
NACIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA.

3. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 056/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO SENHOR 
CIRO NOGUEIRA, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O MI-
NISTÉRIO DA CASA CIVIL. 

Diretoria Geral da Mesa, 03 de agosto de 2021

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 05/08/2021 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº381/2021 (MENSAGEM Nº 

085/2021), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTE-
RA A LEI Nº 10.400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA – MAIS RENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

2. PROJETO DE LEI Nº 380/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO LUÍS HENRIQUE LULA, VEDA A RETENÇÃO DE 
DESCONTOS NO PAGAMENTO DE RECURSOS EMERGEN-
CIAIS AO SETOR CULTURAL E A EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS COM ENTES FEDERATIVOS NOS EDI-
TAIS DO SETOR CULTURAL, ESPORTIVO, VOLTADOS PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR, QUILOMBOLA E DE RÁDIOS CO-
MUNITÁRIAS NA FORMA DA LEI QUE MENCIONA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 379/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO WELLINGTON DO CURSO, DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AMBIENTE ADEQUADO 
DE TRABALHO E REPOUSO PARA OS PROFISSIONAIS DE EN-
FERMAGEM DURANTE O HORÁRIO DE TRABALHO NO ESTA-
DO, NA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 35, DE 

AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA O ART. 
10 DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449/2004 DO REGIMENTO 
INTERNO

2. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 055/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO SENHOR AN-
DRÉ LUÍZ DE CARVALHO RIBEIRO, CONHECIDO POR ANDRÉ 
FUFUCA, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O COMANDO 
NACIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA.

3. MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 056/2021, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO SENHOR 
CIRO NOGUEIRA, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O MI-
NISTÉRIO DA CASA CIVIL. 

Diretoria Geral de Mesa, 04 de agosto de 2021

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide 
Coutinho.

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezen-
de.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-
das.  

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

I – ABERTURA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

DRA. CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a prote-
ção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Secretário em 
exercício para fazer a leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão an-
terior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Se-
nhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, a Senhora Primeira Se-
cretária para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente)

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 077 /2021 
São Luís, 02 de agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, 
por padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei 
nº 638/2019, que dispõe sobre a destinação e acomodação apropriada 
de animais domésticos nos processos de reintegração de posse e de de-
molição de imóveis 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 ilus-
tres pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 638/2019, que dispõe sobre a des-
tinação e acomodação apropriada de animais domésticos nos processos 
de reintegração de posse e de demolição de imóveis e dá outras provi-
dências. 

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 
638/2019.

RAZÕES DO VETO
O presente Projeto de Lei, em linhas gerais, tem por objetivo as-

segurar a devida destinação e acomodação dos animais domésticos afe-

tados, previamente à execução da reintegração de posse ou nos proces-
sos administrativos para obtenção de alvará de demolição de imóveis.

Para tanto, define regramentos novos, como prazos e condições 
a serem observados para execução do procedimento judicial possessó-
rio e, por via administrativa, a demolição de bens imóveis, conforme 
abaixo se transcreve:

Art. 2º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de pos-
se ou da demolição estar ocupado por moradores, a autoridade con-
dutora dos respectivos processos deve conceder o prazo de 30 dias 
para que os ocupantes possam providenciar a devida destinação e 
acomodação dos animais domésticos que estiverem no local sob a 
sua tutela. 

Parágrafo único – Caso os tutores não consigam cumprir a de-
terminação no prazo concedido, caberá ao Poder Público Local to-
mar as providências para destinar e acomodar os animais domésticos 
afetados.

Art. 3º - Na hipótese do imóvel objeto da reintegração de pos-
se ou da demolição não estar ocupado por pessoas, mas houver animais 
vivendo no local, o interessado nos respectivos processos fica obri-
gado a providenciar a devida destinação e acomodação dos animais 
domésticos anteriormente à execução da reintegração ou da demolição.

[grifo nosso]
O Projeto de Lei, conforme vimos acima, ao determinar requi-

sitos legais e processuais em Ações de Reintegração de Posse acabou 
por disciplinar normas de Direito Civil e Processual Civil, ramos da 
ciência jurídica nos quais estão inseridas as normas atinentes ao direito 
possessório e o procedimento a ser obedecido nas Ações de Reintegra-
ção de Posse, cuja competência legislativa é privativa da União, nos 
termos do art. 22, inciso I da Constituição da República.

Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do Supremo Tri-
bunal Federal:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. LEI ESTADUAL. PROIBIÇÃO DE PLANTIO DE EUCALIPTO 
PARA FINS DE PRODUÇÃO DE CELULOSE. DISCRIMINAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AOS POSTULADOS DA ISONO-
MIA E DA RAZOABILIDADE. DIREITO DE PROPRIEDADE. 
TEMA DE DIREITO CIVIL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA 
UNIÃO. 1. Vedação de plantio de eucalipto no Estado do Espírito San-
to, exclusivamente quando destinado à produção de celulose. Ausência 
de intenção de controle ambiental. Discriminação entre os produtores 
rurais apenas em face da destinação final do produto da cultura, sem 
qualquer razão de ordem lógica para tanto. Afronta ao princípio da iso-
nomia. 2. Direito de propriedade. Garantia constitucional. Restrição 
sem justo motivo. Desvirtuamento dos reais objetivos da função legis-
lativa. Caracterizada a violação ao postulado da proporcionalidade. 3. 
Norma que regula direito de propriedade. Direito civil. Competên-
cia privativa da União para legislar sobre o tema (CF, artigo 22, I). 
Precedentes. Presença dos requisitos do fumus boni iuris e do pericu-
lum in mora. Pedido cautelar deferido.

(STF. ADI 2623 MC, Relator(a):  Min. MAURÍCIO CORRÊA, 
Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2002, DJ 14-11-2003 PP-00014 
EMENT VOL-02132-13 PP-02472, grifo nosso)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. NORMAS DE DIREITO CI-
VIL: POSSE. AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE. TÍTULOS LEGITI-
MADORES DE PROPRIEDADE. Constituição do Estado do Pará, art. 
316, § 1º e § 2º, e art. 44 do seu ADCT: INCONSTITUCIONALIDA-
DE. I. - Normas que cuidam dos institutos da posse, da aquisição de 
propriedade por decurso do tempo (prescrição aquisitiva) e de títulos 
legitimadores de propriedade são de Direito Civil, da competência le-
gislativa da União. CF, art. 22, I. II. - Ação direta de inconstitucionali-
dade julgada procedente.

(STF, ADI 3438, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal 
Pleno, julgado em 19/12/2005, DJ 17-02-2006  PP-00054 EMENT 
VOL-02221-01 PP-00175 RTJ VOL-00202-02 PP-00564 LEXSTF v. 
28, n. 326, 2006, p. 85-92)

Ademais, ao dispor sobre o procedimento administrativo para 
obtenção de alvará de demolição de imóveis, a proposição acaba por 
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interferir em matéria de competência legislativa municipal, nos ter-
mos do art. 30, inciso I, e do art. 182, ambos da Constituição Federal. 

Dispositivos esses que determinam que compete ao Município le-
gislar sobre assuntos de interesse local, bem como a execução da po-
lítica de desenvolvimento urbano, consoante diretrizes fixadas em lei, 
que se voltem a ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais 
da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes.

As concessões de alvará para a execução de obras, construção, 
reconstrução, reforma, reparo, acréscimo ou demolição de edifícios, 
casas, edículas, assim como o arruamento, o loteamento e o desmem-
bramento de terrenos e quaisquer outras obras em imóveis, constituem 
etapas do procedimento de licenciamento de empreendimento e/ou ati-
vidade, que, por intervirem diretamente na ordenação urbana, necessi-
tam de prévia análise do ente público municipal.

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

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE. DIREITO URBANÍSTICO. PLANEJAMENTO E USO DO 
SOLO URBANO. §§ 1º A 4º DO INC. VII DO ART. 180 DA CONS-
TITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESTRIÇÕES AOS 
MUNICÍPIOS PARA A DESAFETAÇÃO DE ÁREAS DEFINIDAS 
EM PROJETOS DE LOTEAMENTO COMO ÁREAS VERDES OU 
INSTITUCIONAIS. OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA RE-
PÚBLICA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE EN-
TRE UNIÃO, ESTADOS E DISTRITO FEDERAL PARA DISPOR 
SOBRE DIREITO URBANÍSTICO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
DOS MUNICÍPIOS PARA TRATAR DE MATÉRIA DE INTERESSE 
LOCAL. OFENSA AOS INCS. I E III DO ART. 30 E ART. 182, DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL RECONHECIDA. 1. É direta a contrariedade à repartição 
de competência legislativa traçada pela Constituição da República, 
ainda que essa análise se ponha em pauta o cotejo das normas infra-
constitucionais. Precedentes. 2. Os Municípios têm competência para 
legislar sobre assuntos de interesse local compreendendo o ordena-
mento territorial, o planejamento urbano e a fiscalização de áreas 
de uso e ocupação do solo. Precedentes. 3. É formalmente inconsti-
tucional norma estadual pela qual se dispõe sobre direito urbanístico 
em contrariedade ao que se determina nas normas gerais estabelecidas 
pela União e em ofensa à competência dos Municípios para legislar 
sobre assuntos de interesse local, sobre os quais incluídos política 
de desenvolvimento urbano, planejamento, controle e uso do solo. 
Precedentes. 4. É inconstitucional norma de Constituição estadual pele, 
a pretexto de organizar e delimitar competência de seus respectivos 
Municípios, ofendido o princípio da autonomia municipal, consoante o 
art. 18, o art. 29 e o art. 30 da Constituição da República. Precedentes. 
5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente 
para declarar inconstitucionais os §§ 1º a 4º do inc. VII do art. 180 da 
Constituição do Estado de São Paulo.

(STF, ADI 6602, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Ple-
no, julgado em 14/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122  DI-
VULG 23-06-2021  PUBLIC 24-06-2021, grifo nosso)

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE RÁDIO-BASE. ADE-
QUAÇÃO AO ORDENAMENTO TERRITORIAL MUNICIPAL. 
PLANEJAMENTO E CONTROLE DO USO E OCUPAÇÃO DO 
SOLO URBANO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. PRECEDEN-
TE. AUSÊNCIA DE ALVARÁ DE EXECUÇÃO E LICENÇA PARA 
EDIFICAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITU-
CIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTI-
CO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STF, ARE 1093981 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira 
Turma, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070  
DIVULG 11-04-2018  PUBLIC 12-04-2018)

EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo de instrumento. Inadmissi-
bilidade. Peça obrigatória. Procuração outorgada ao advogada da parte 
agravada. Ausência. Não configuração. Conhecimento do agravo. Deve 

conhecido agravo, quando lhe não falte peça à instrução, sem que isso 
implique consistência do recurso extraordinário. 2. RECURSO. Ex-
traordinário. Inadmissibilidade. Competência legislativa. Município. 
Edificações. Bancos. Equipamentos de segurança. Portas eletrônicas. 
Agravo desprovido. Inteligência do art. 30, I, e 192, I, da CF. Preceden-
tes. Os Municípios são competentes para legislar sobre questões que 
respeite a edificações ou construções realizadas no seu território, assim 
como sobre assuntos relacionados à exigência de equipamentos de se-
gurança, em imóveis destinados a atendimento ao público.

(STF, AI 491420 AgR, Relator(a): CEZAR PELUSO, Primeira 
Turma, julgado em 21/02/2006, DJ   24-03-2006 PP-00026 EMENT 
VOL-02226-06 PP-01097 RTJ VOL-00203-01 PP-00409, grifo nosso)

EMENTA: - CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIOS: CRIAÇÃO: 
PLEBISCITO: ÂMBITO DA CONSULTA PLEBISCITÁRIA: C.F., art. 
18, § 4º. DISTRITOS: CRIAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E SUPRESSÃO: 
COMPETÊNCIA: C.F., art. 30, IV. TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO: 
ADEQUADO ORDENAMENTO: C.F., art. 30, VIII. I. - Criação de 
municípios: consulta plebiscitária: diretamente interessada no objeto da 
consulta popular é apenas a população da área desmembrada. Somente 
esta, portanto, é que será chamada a participar do plebiscito. Precedente 
do S.T.F.: ADIn 733- MG, Pertence, 17.06.92, “DJ” 16.06.95. Ressalva 
do ponto de vista pessoal do relator desta no sentido da necessidade de 
ser consultada a população de todo o município e não apenas a popula-
ção da área a ser desmembrada (voto vencido na ADIn 733-MG). Ação 
não conhecida, no ponto, tendo em vista a superveniência da EC nº 15, 
de 1996. II. - A criação, a organização e a supressão de distritos, 
da competência dos Municípios, faz-se com observância da legisla-
ção estadual (C.F., art. 30, IV). Também a competência municipal, 
para promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano -- C.F., art. 30, VIII -- por relacionar-se 
com o direito urbanístico, está sujeita a normas federais e esta-
duais (C.F., art. 24, I). As normas das entidades políticas diversas 
-- União e Estado-membro -- deverão, entretanto, ser gerais, em 
forma de diretrizes, sob pena de tornarem inócua a competência 
municipal, que constitui exercício de sua autonomia constitucional. 
III. - Inconstitucionalidade do art. 1º das Disposições Transitórias da 
Lei Complementar 651, de 1990, do Estado de São Paulo, que dispondo 
a respeito das áreas territoriais denominadas subdistritos, equiparam-
-nas a Distritos. Ofensa ao art. 30, IV. IV. - Ação direta de inconstitu-
cionalidade julgada procedente no tocante ao artigo 1º das Disposições 
Transitórias. Improcedente quanto ao artigo 12, não conhecida a ação 
quanto ao art. 1º, § 3º.

(STF, ADI 478, Relator(a): CARLOS VELLOSO, Tribunal Ple-
no, julgado em 09/12/1996, DJ 28-02-1997 PP-04063  EMENT VOL-
01859-01 PP-00001, grifo nosso)

Diante do exposto, e considerando a competência privativa da 
União para legislar sobre direito civil e direito processual (art. 22, inci-
so I, CRFB/88), bem como a competência municipal para legislar sobre 
assuntos de interesse local compreendendo o ordenamento territorial, 
o planejamento urbano e a fiscalização de áreas de uso e ocupação do 
solo (arts. 30, I, e 182, da CRFB/88), oponho veto integral ao Projeto 
de Lei nº 638/2019 haja vista o vício de inconstitucionalidade formal.

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

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me levaram 
a vetar integralmente o Projeto de Lei nº 638/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 078 /2021 
São Luís, 02 de agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 164/2021, 
que dispõe sobre as diretrizes para a criação do Programa de Incentivo 
à Economia Criativa, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 164/2021, que dispõe sobre as 
Diretrizes para a criação do Programa de Incentivo à Economia Criati-
va, no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
164/2021.

RAZÕES DO VETO
A presente proposta, em linhas gerais, tem por objetivo instituir 

diretrizes para a criação do Programa de Incentivo à Economia Criati-
va, no Estado do Maranhão, definida, na forma do parágrafo único do 
art. 1º como “o conjunto de atividades e negócios, baseados no capital 
intelectual e criativo, que gera valor econômico”. Listando, no art. 2º, 
os setores beneficiados com o Programa, no art. 3º, os princípios que o 
regem, e, no art. 4º, as ações para o seu implemento.

Não obstante a relevância da proposta em comento, há de ser ne-
gada sanção ao inciso IX do art. 4º e ao art. 5º, abaixo colacionados, 
pelas razões a seguir delineadas. Verbis:

Art. 4º As Diretrizes para a implementação do Programa de 
Incentivo à Economia Criativa o Poder Público adotará as seguintes 
ações:

[...]
IX - indicação de fontes de financiamentos para a concessão de 

linhas de crédito, com taxa de juros diferenciada e prazo maior para 
pagamento; e

[...]
Art. 5º As linhas de crédito de que trata o inciso IX do art. 4º 

desta Lei ficam restritas aos empreendedores criativos que estejam: 

I - organizados em empresas de micro, pequeno e médio porte; 
II - capacitados no ramo da produção e comercialização de pro-

dutos e serviços da economia criativa;
III - estruturados em associações, cooperativas, arranjos produti-

vos locais e redes de economia criativa.

O inciso IX do art. 4º, ao dispor sobre o dever do Estado do 
Maranhão de, para o implemento do Programa de Incentivo à Econo-
mia Criativa o Poder Público, indicar fontes de financiamentos para a 
concessão de linhas de crédito, com taxa de juros diferenciada e prazo 
maior para pagamento, terminou por adentrar em política de crédito, 
cuja competência legislativa é privativa da União, nos termos do 
art. 22, inciso VII, da Constituição da Federal.

Destaca-se que o constituinte originário atribuiu à União compe-
tência privativa para disciplinar a política de crédito em todas as suas 
modalidades, regulamentando tanto a fixação de limites, prazos e con-

dições, quanto as operações de empréstimo efetuadas. O que se justifica 
em razão da relevância da matéria, que demandaria uma coordenação 
centralizada, especialmente quanto à definição de critérios para a con-
cessão de crédito e a regulamentação das operações de financiamento 
pelas instituições financeiras, sejam essas públicas ou privadas. 

Nesse cenário, em conformidade com o que dissertam o art. 4º, 
incisos VI, VIII, XVII, e o art. 10, inciso VI, da Lei Federal nº 4.595, 
de 31 de dezembro de 1964, caberia ao Banco Central e ao Conselho 
Monetário Nacional, que integram o Sistema Financeiro Nacional, a 
edição de atos normativos específicos para disciplinar as modalidades 
de operações creditícias e exercer o controle dos empréstimos realiza-
dos por todas as instituições financeiras no país.

Sobre o tema é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, conforme elucidam os julgados colacionados abaixo:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 3.591/2005 DO DISTRITO FEDERAL. FORMA DE CÁLCULO 
E ATUALIZAÇÃO DO SALDO DEVEDOR DE FINANCIAMENTO 
IMOBILIÁRIO PELOS PLANOS DE QUIVALÊNCIA SALARIAL 
POR CATEGORIA PROFISSIONAL NO ÂMBITO DO SFH . COM-
PETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE 
POLÍTICA DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE NORMA FEDERAL 
SOBRE A MATÉRIA. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. A política cre-
ditícia no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação é regulada por 
legislação federal, destacando-se, sobre o tema disciplinado na norma 
impugnada, as leis n.º 8.100, de 5 de dezembro de 1990, que dispõe 
sobre o reajuste das prestações pactuadas nos contratos de financiamen-
to firmados no âmbito do SFH vinculados ao Plano de Equivalência 
Salarial, e n.º 8.692, de 28 de julho de 1993, a qual define planos de rea-
justamento dos encargos mensais e dos saldos devedores nos contratos 
de financiamentos habitacionais no âmbito do SFH. 2. É competência 
privativa da União legislar sobre política de crédito (art. 22, VII, CF). 
Inconstitucionalidade formal de legislação estadual ou distrital que trata 
da matéria. Precedentes. 3. Pedido na Ação direta de inconstitucionali-
dade julgado procedente.

(ADI 3532, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal Ple-
no, julgado em 29/11/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-282 DI-
VULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)

AÇÃO DIRETA. LEI DISTRITAL Nº 919/1995, QUE DISPÕE 
SOBRE OPERAÇÃO DE CRÉDITO. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL. VIOLAÇÃO AO ART. 22, VII, DA CONSTITUIÇÃO. 1. 
A Lei distrital nº 919/1995 tratou de operação de crédito de institui-
ção financeira pública, matéria de competência privativa da União, nos 
termos dos arts. 21, VIII, e 22, VII, da Constituição. 2. A relevância 
das atividades desempenhadas pelas instituições financeiras, sejam 
públicas ou privadas, demanda a existência de um coordenação 
centralizada das políticas de crédito e de regulação das operações 
de financiamento, impedindo os Estados de legislarem livremente 
acerca das modalidades de crédito praticadas pelos seus bancos pú-
blicos. 3. Ação direta procedente.

(STF,  ADI: 1357 DF - DISTRITO FEDERAL, 0002589-
09.1995.0.01.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Jul-
gamento: 25/11/2015, Tribunal Pleno, grifo nosso)

COMPETÊNCIA NORMATIVA COMERCIALIZAÇÃO DE 
TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO DISCIPLINA. A teor do dispos-
to no artigo 22 da Constituição Federal, compete exclusivamente 
à União legislar sobre Direito Civil, Direito Comercial, política de 
crédito, câmbio, seguros e transferências de valores, sistema de 
poupança, captação e garantia da poupança popular. 

(STF,  ADI 2905 MG - MINAS GERAIS, 0002278-
80.2003.1.00.0000, Relator: Min. EROS GRAU, Data de Julgamento: 
16/11/2016, Tribunal Pleno, grifo nosso)

Outrossim, considerando que o art. 5º do Projeto de Lei em aná-
lise versa sobre os empreendedores que serão beneficiados com as li-
nhas de crédito de que trata o inciso IX do art. 4º, carecendo, portanto, 
da manutenção do dispositivo vetado, sem o qual perderá o seu sentido 
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e sua função, resta justificado nas presentes razões, que este também se 
encontra eivado de vício por arrastamento. 

Assim, diante da competência privativa da União para legislar 
sobre política de crédito (art. 22, inciso VII, da Constituição Federal), 
forçoso reconhecer o vício de inconstitucionalidade formal que per-
meia esta proposta legislativa, motivo pelo qual oponho veto ao inciso 
IX do art. 4º e ao art. 5º do Projeto de Lei nº 164/2021.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
opor veto parcial ao Projeto de Lei nº 164/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 079 /2021                                            
São Luís, 02 de agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pade-
cer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 619/2019, que 
dispõe sobre a divulgação dos pacientes em fila de espera que aguardam 
por consultas (discriminadas por especialidade), exames e intervenções 
cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública 
de saúde e de instituições conveniadas, prestadoras de serviços ao Siste-
ma Único de Saúde - SUS, no âmbito do Estado do Maranhão.

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 619/2019, que dispõe sobre a 
divulgação dos pacientes em fila de espera que aguardam por consultas 
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e 
outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e 
de instituições conveniadas, prestadoras de serviços ao Sistema Único 
de Saúde - SUS, no âmbito do Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº 
619/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, objetiva obrigar que seja 
disponibilizada a relação atualizada de pacientes em lista de espera, que 
aguardam consultas, exames, intervenções cirúrgicas e procedimentos 
diversos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive rede 
conveniada. 

O Projeto de Lei nº 619/2019 estabelece que:
a) a listagem deve ser específica para cada modalidade/especia-

lidade de consulta, exame, intervenção cirúrgica ou procedimento;

b) a publicação da lista deve reunir, pelo menos, informações 
sobre a data de solicitação da consulta/exame/cirurgia/procedimento; 
prazo de espera previsto e a unidade ou instituição em que será reali-
zado o procedimento; relação dos pacientes inscritos aguardando aten-
dimento; relação dos pacientes já atendidos; especificação do tipo de 
consulta/exame/cirurgia/procedimento;

c) a SES poderá atualizar a lista semanalmente, detalhando a 
quantidade de pacientes atendidos, a movimentação do número de ins-
crição e situação de cada paciente em relação a sua lista específica.

Não obstante a intenção do legislador de conferir mais transpa-
rência ao usuário do SUS, por meio da publicidade da listagem nominal 
de espera relativos à consulta/exame/cirurgia/procedimentos no âmbito 
da rede estadual de saúde, há de ser negada sanção à proposta legislati-
va, pelas razões a seguir delineadas.

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

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te 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 com-
petência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição Federal e art. 6º da 
Carta Estadual) e o postulado constitucional da reserva da administra-
ção, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, 
versando sobre organização administrativa, especificidades relativas 
ao modo de prestação de serviços públicos e, por consequência, sobre 
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes. Tais 
matérias, nos termos do art. 43, incisos III e IV, da Constituição Esta-
dual, são de competência privativa do Governador do Estado. 

Sem olvidar da necessidade de transparência e publicidade dos 
atos administrativos, o Projeto de Lei nº 619/2019, ao determinar como 
a listagem deve ser disponibilizada (art. 1º, caput e parágrafo), as 
informações que devem constar da lista de espera (art. 3º e art. 4º), 
bem como a periodicidade de atualização (art. 5º), avança demasia-
damente em matérias sujeitas à exclusiva competência administra-
tiva do Poder Executivo (postulado da reserva da administração), 
usurpando competência constitucionalmente atribuída ao Chefe do Po-
der Executivo.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa parlamentar 
disciplinar matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRA-
VO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PRE-
VALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSE-
QÜENTE 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 



  8       QUINTA-FEIRA, 05 DE AGOSTO DE 2021                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 8
de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, descons-
tituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido edita-
dos 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 institui-
ção parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do Poder Legis-
lativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos 
limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. 
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 
DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 
736-741, grifo nosso) 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE 
REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILAN-
TRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA 
EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXE-
CUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA 
DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Esta-
dual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política 
pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com 
repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir 
a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e 
com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 
2º). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado 
por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c 
e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tra-
tem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a 
competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação 
Direta julgada procedente.

(STF, ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201, DIVULG 12-08-
2020  PUBLIC 13-08-2020)

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Pode-
res (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, 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 total ao Projeto de 
Lei nº 619/2019, em face da existência de vício de inconstitucionali-
dade formal e material.

Ademais, há de ressaltar que, na forma proposta (art. 2º), com di-
vulgação de listas para identificação os pacientes contendo número do 
Cartão Nacional de Saúde, as iniciais do nome completo, bem como 
com a indicação das respectivas datas de nascimento, especialmente 
considerando a realidade de pequenos municípios, pode implicar viola-
ção à privacidade de dados sensíveis dos usuários do Sistema Único de 
Saúde, o que também é incompatível com a Constituição Federal (art. 
5º, X). 

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 619/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 02 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 080 /2021     
São Luís, 03 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, 
e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 171/2021, 
que institui diretrizes para a política estadual de atenção a gestantes e 
puérperas em situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, bem 
como a seus filhos.

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 171/2021, que institui diretrizes 
para a política estadual de atenção a gestantes e puérperas em situação 
de vulnerabilidade e risco social e pessoal, bem como a seus filhos.

No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o art. 
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 171/2021.

RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa, em linhas gerais, institui diretrizes para 

a política estadual de atenção a gestantes e puérperas em situação de 
vulnerabilidade, risco social e pessoal, bem como a seus filhos, com a 
finalidade de garantir-lhes atendimento integral, compartilhado e inter-
setorial nas redes de atenção à saúde e nos serviços socioassistenciais.

Não obstante o relevante propósito do Projeto de Lei n.º 171/2021, 
necessária é a oposição de veto parcial ao inciso IV do art. 4º, abaixo 
colacionado, pelas razões a seguir delineadas.

Art. 4º  São objetivos da política de que trata esta lei:
[...]
IV - assegurar a realização do parto no mesmo local da realização 

do pré-natal;
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 à 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 exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administra-
ção, intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva 
competência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par 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.

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:
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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 Es-

tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

[grifo nosso]
Note-se que o dispositivo em comento determina que o Estado do 

Maranhão assegure a realização do parto no mesmo local da realização 
do pré-natal, sob a égide do art. 197 da Carta Magna, compete ao 
Estado dispor sobre a regulamentação, fiscalização, controle e exe-
cução das políticas públicas de saúde. 

Com isto, o Projeto de Lei em debate terminou por disciplinar 
matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, avançando 
demasiadamente em matérias sujeitas à exclusiva competência admi-
nistrativa, conforme postulado da reserva da administração, ou seja, 
usurpando competência constitucionalmente atribuída ao Chefe do 
Poder Executivo.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-
gislativo versar sobre matérias sujeitas à exclusiva competência ad-
ministrativa (a exemplo da organização administrativa e da gestão de 
políticas públicas), o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRA-
VO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PRE-
VALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSE-
QÜENTE 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, descons-
tituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido edita-
dos 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 institui-
ção parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do Poder Legis-
lativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos 
limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. 
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 
DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 
736-741, grifo nosso) 

Ademais, conforme previsão do art. 196 da Constituição Federal, 
competirá ao Poder Público assegurar a todos, indistintamente, o acesso 
universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, a proteção 
e a recuperação do direito fundamental à saúde. Tratando-se de matéria 
cuja competência é concorrente da União, dos Estados e do Distrito 
Federal (art. 24, XII da CF).

A Lei n.º 11.634, de 27 de dezembro de 2007, nesse sentido, dis-
põe sobre o direito da gestante ao conhecimento e a vinculação prévia 
tanto à maternidade onde será realizado o parto, quanto àquela em que 
receberá assistência nos casos de intercorrência pré-natal, no âmbito do 
Sistema Único de Saúde. Não estipulando que o parto e os procedimen-
tos do pré-natal efetuem-se na mesma unidade.  

Do que se depreende que o estabelecimento de nova normati-
va, sem prévio ajuste entre os entes, fere a previsão contida na nor-
ma federal, criando uma diferenciação entre o tratamento dado dentro 
do Sistema Único de Saúde aos beneficiários que desse usufruem, que 
inobserva o princípio da igualdade, consagrado no caput do art. 5º da 

Constituição Federal.
Isto porque, a despeito do princípio da igualdade refletir em 

tratar desigualmente os desiguais, na medida de suas respectivas de-
sigualdades, não pode significar que possa haver o estabelecimento de 
privilégios, especialmente no âmbito do sistema público de saúde, que 
constitucionalmente é regrado pelo “acesso universal e igualitário às 
ações e serviços”. 

Nesse sentido, colhe-se o seguinte julgado do Supremo Tribunal 
Federal:

Decido. Anote-se, inicialmente, que o acórdão recorrido foi pu-
blicado em 10/5/2000, conforme expresso na certidão de folha 91, não 
sendo exigível a demonstração da existência de repercussão geral das 
questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário, conforme 
decidido na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567/
RS, Pleno, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/07. A ir-
resignação, contudo, não merece prosperar. E isso porque, ao contrário 
do asseverado pelo recorrente, a aludida lei, de fato, padece do vício 
da inconstitucionalidade, na medida em que estabelece atendimento 
prioritário, nas unidades do sistema estadual de saúde, para doadores de 
sangue, inclusive no que tange a internações. Ora, não se discute que a 
abrangência do princípio da igualdade importa em tratar desigualmente 
os desiguais, na medida de suas respectivas desigualdades, mas a tanto 
não equivale o estabelecimento de privilégios, notadamente no âmbito 
do sistema público de saúde, que se pauta, por força de norma constitu-
cional, pelo “acesso universal e igualitário às ações e serviços” (artigo 
196 da Constituição Federal). Tampouco se ignora a importância da 
doação de sangue, como louvável exemplo de solidariedade humana e 
altruísmo; contudo, tal prática, que deve ser realmente incentivada 
pelo Poder Público, não pode ser utilizada como fundamento para 
o estabelecimento de diferentes categorias de pessoas, para fins de 
atendimento no sistema público de saúde. Por óbvio que há diferen-
ças entre pessoas doadoras de sangue e aquelas que não o são; porém, 
essas diversidades em nada se referem, especificamente, à necessidade 
de obter tratamento preferencial e prioritário no sistema público de saú-
de, em que a regra constitucional, a disciplinar-lhe o funcionamento, 
diz respeito ao acesso universal e igualitário. (...) Daí que a imposição, 
por força da edição de Lei Estadual, de atendimento prioritário a 
determinada classe de cidadãos, com base em critérios que em nada 
se relacionam às suas condições pessoais, quando da procura pelos 
serviços públicos de saúde, revela-se inconstitucional, não podendo, 
destarte, subsistir a aludida legislação, da forma com bem determinada 
pelo Tribunal de origem. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. 

(RE 307231 / AM – AMAZONAS RECURSO EXTRAORDI-
NÁRIO Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI Julgamento: 22/06/2010.)

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) 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 ao inciso 
IV do art. 4º do Projeto de Lei nº 171/2021, em face da existência de 
vício de inconstitucionalidade formal e material.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 171/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 03 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 081/2021                                        
São Luís, 03 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos artigos 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade e ser contrário ao interesse 
público, o Projeto de Lei nº 178/2021, que institui as diretrizes para a 
política estadual de valorização da vida, a ser implementada na rede 
estadual de ensino.

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 178/2021, que institui as diretri-
zes para a política estadual de valorização da vida, a ser implementada 
na rede estadual de ensino.

No uso das atribuições que me conferem os artigos 47, caput, e 
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 178/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposição em comento visa instituir as diretrizes para a políti-
ca estadual de valorização da vida, a ser implementada na rede estadual 
de ensino, que compreenderá ações voltadas para a promoção da saúde 
emocional dos alunos e para a prevenção da violência autoprovocada, 
entendida como o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida, a 
tentativa de suicídio e o suicídio consumado. 

Não obstante o mérito da proposta legislativa, há de ser negada 
a sanção ao inciso III do art. 2º do Projeto de Lei, que assim dispõe: 

Art. 2º São diretrizes da política de que trata esta lei: 
(...)
III - promoção da paz no ambiente escolar, nos termos da Lei nº 

23.366, de 25 de julho de 2019;
Haja vista que o dispositivo em questão faz remissão à Lei Esta-

dual nº 23.366, de 25 de julho de 2019, de Minas Gerais, que institui a 
política estadual de promoção da paz nas escolas, a ser implementada 
nos estabelecimentos de ensino vinculados ao sistema de educação da-
quele Estado. 

Destaca-se que a remissão externa se constitui enquanto técnica 
legislativa, por meio da qual se incorpora enunciados normativos de 
outros diplomas normativos, de modo a que o dispositivo passa a conter 
conteúdo prescritivo incompleto, que depende diretamente da vigência 
e conteúdo da norma legal a que faz referência. 

Inócuo, portanto, seria utilizar-se da norma de outro estado da 
federação como parâmetro, fazendo referência expressa a essa, quando 
inaplicável a este ente federativo. Afetando diretamente a clareza, pre-
cisão e aplicabilidade do dispositivo supramencionado, além de con-
tribuir para a insegurança jurídica, subprincípio do Estado de Direito.

Tal inaplicabilidade decorre da forma federativa adotada no Bra-
sil, que figura como cláusula pétrea, disposta no art. 60, § 4º, da Cons-
tituição Federal. Marcada, principalmente, pela autonomia de que se 
dota cada um dos entes federativos, materializada na auto-organização, 
no autogoverno e na autoadministração. Caracterizando-se a auto-orga-
nização, prevista pelo art. 25, da CRFB/88, pela possibilidade de edição 
de leis e constituições próprias.

Por conseguinte, tal remissão abre margem à subjetividade e in-
segurança jurídica, eivando de vício de constitucionalidade o dispositi-

vo proposto. Posto que o Princípio da Precisão ou Determinabilidade 
das Leis exige clareza das normas legais e densidade suficiente na 
regulamentação legal, sem obscuridades ou contradições, sob pena 
de inviabilizar a interpretação em sentido inequívoco e, assim, dificultar 
solução jurídica na hipótese de eventual controvérsia.

Além disso, a essencialidade da construção de uma cultura de 
paz e de um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade 
é retratada no Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei 
nº 13.005, de 25 de junho de 2014. O qual prescreve, dentro da Meta 7, 
voltada a fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 
e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de 
modo a atingir médias nacionais específicas para o Ideb, a necessidade 
de que se garantir políticas de combate à violência na escola.

O que, no Estado do Maranhão, foi reproduzido pelo Plano Esta-
dual de Educação, aprovado através da Lei nº 10.099, de 11 de junho de 
2014, tanto na Meta 1, que pontua a relevância de se inserir no processo 
formativo das crianças, elementos favorecedores da cultura da paz, do 
campo artístico e estético, do cuidado com o meio ambiente, da solida-
riedade, da ética e da justiça; quanto pela Meta 8.24, que disserta sobre 
o favorecimento da adoção de providências para a construção de uma 
cultura de paz.

Verifica-se, diante do exposto, que o preconizado nesse disposi-
tivo, ou seja, a promoção da paz no ambiente escolar das unidades de 
ensino maranhenses, não será atendido em razão de fazer referência ex-
pressa à norma inaplicável a este ente federativo, o que viola o Princípio 
da Precisão ou Determinabilidade das Leis. Forçoso reconhecer, nesses 
termos, a necessidade de veto ao inciso III do art. 2º do Projeto de Lei 
nº 178/2021, por ser contrário ao interesse público, e padecer de vício 
de inconstitucionalidade material.

Expostas as razões, em vista da contrariedade ao interesse públi-
co, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 178/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS 03 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 082/2021                                            
São Luís, 03 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 195/2021, 
que dispõe sobre o direito à saúde das mulheres que passem por perdas 
gestacionais no Estado do Maranhão. 

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 195/2021, que dispõe sobre o 
direito à saúde das mulheres que passem por perdas gestacionais no 
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 
195/2021.
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RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, estabelece os direitos 
que devem ser assegurados às mulheres que passem por perda gesta-
cional nas unidades de saúde das redes pública e privada localizadas 
no Estado do Maranhão. De acordo com o art. 1º, parágrafo único, do 
projeto de lei em comento, considera-se perda gestacional toda e qual-
quer situação que resulte em óbito fetal, morte neonatal ou interrupção 
médica gestacional legalmente autorizada.

Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória na 
medida em que objetiva assegurar tratamento digno às mulheres que 
passarem por perda gestacional, em conformidade com o que dispõe a 
Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, aplicável ao Sistema 
Único de Saúde e respectiva rede conveniada, bem como com o que 
dispõe a Constituição Federal (art. 1º, inciso III) .

Contudo o art. 2º, inciso VII, da propositura assim estabelece:
Art. 2º Às mulheres que passam por perda gestacional ficam 

assegurados os seguintes direitos, sem prejuízos de outros, que lhes 
sejam assegurados:

[...]
VII - permanecer no pré-parto e no pós-parto imediato, em enfer-

maria separada de outras pacientes que não sofreram perda gestacional.
Não obstante a intenção do legislador de evitar submeter a par-

turiente à situação que possa intensificar o sofrimento decorrente da 
perda gestacional, há de ser negada sanção ao referido dispositivo, pelas 
razões a seguir delineadas.

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

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te 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 com-
petência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par 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, a exemplo do modo de organização dos espaços das unida-
des de saúde e demais especificidades relativas ao modo de prestação 
de serviços públicos. Tais matérias, nos termos do art. 43, incisos III e 
IV, da Constituição Estadual, são de competência privativa do Gover-
nador do Estado.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa parlamentar 
disciplinar matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRA-
VO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PRE-
VALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSE-
QÜENTE 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, descons-
tituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido edita-
dos 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 institui-
ção parlamentar e importa em atuação “ultra vires” do Poder Legis-
lativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos 
limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais. 
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 
DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 
736-741, grifo nosso) 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE 
REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILAN-
TRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA 
EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXE-
CUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA 
DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Esta-
dual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política 
pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com 
repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir 
a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e 
com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 
2º). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado 
por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c 
e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tra-
tem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a 
competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação 
Direta julgada procedente.

(STF, ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201, DIVULG 12-08-
2020  PUBLIC 13-08-2020)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder Le-
gislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que tange à 
organização dos espaços das unidades de saúde, forçoso reconhecer 
a necessidade de veto ao inciso VII  do art. 2º do Projeto de Lei nº 
195/2021 haja vista a nítida inobservância do postulado constitucional 
da Reserva da Administração.

Tal dispositivo, ao disciplinar ação específica de competência 
da Administração Pública, feriram 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 
estadual. 

Do mesmo, considerando que a proposta legislativa também 
objetiva disciplinar o tratamento conferidas às mulheres que sofre-
rem perdas gestacionais nos estabelecimentos de saúde particulares, 
há de se reconhecer que o Projeto de Lei retira da iniciativa privada 
a liberdade de gestão e organização de seus espaços, de acordo com 
suas respectivas políticas. 

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Po-
deres (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal), o 
princípio da reserva da Administração, a livre iniciativa, 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 ao inciso VII  do art. 2º do Projeto 
de Lei nº 195/2021.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa. 
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Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 

vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 195/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 03 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 083/2021                                              
São Luís, 03 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade e por ser contrário ao interesse 
público, o Projeto de Lei nº 196/2021, que dispõe sobre a garantia da 
dignidade da pessoa humana para pessoas com obesidade severa permi-
tindo acesso à saúde com disponibilização de um quantitativo de 5% de 
acomodações em enfermarias e UTI’s adaptadas e equipamentos ade-
quados nas unidades hospitalares públicas e privadas.

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 196/2021, que dispõe sobre a 
garantia da dignidade da pessoa humana para pessoas com obesidade 
severa permitindo acesso à saúde com disponibilização de um quan-
titativo de 5% de acomodações em enfermarias e UTI’s adaptadas e 
equipamentos adequados nas unidades hospitalares públicas e privadas.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
196/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa objetiva, em linhas gerais, garantir à pes-
soa com obesidade severa o direito de acesso a acomodações adequa-
das nas unidades hospitalares públicas e privadas localizadas no Estado 
do Maranhão. Para tanto, impõe a disponibilização de, no mínimo, 5% 
(cinco por cento) dos leitos de enfermaria e de unidade de tratamento 
intensivo (UTI) adaptados às necessidades desse público alvo.

O Projeto de Lei nº 196/2021 intenta criar mecanismos para que 
seja assegurado às pessoas obesas o pleno exercício de seus direitos 
sociais, a exemplo do direito à saúde, em conformidade com o princípio 
da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e com o disposto nos 
arts. 6º e 196, da Constituição Federal. 

Não obstante a relevância da propositura, há de ser negada san-
ção ao Projeto de Lei nº 196/2021, pelas razões a seguir delineadas.

As políticas públicas são instrumentos de execução de programas 
políticos baseados na intervenção estatal na sociedade com vistas a as-
segurar igualdade de oportunidades e condições materiais de existência 
digna a todos os cidadãos.

Sua implementação de modo eficaz depende diretamente do grau 
de articulação entre os poderes e agentes públicos envolvidos, em es-
pecial no âmbito dos direitos sociais, nos quais as prestações do Estado 
resultam da operação de um sistema complexo de estruturas organi-
zacionais, recursos financeiros e institutos jurídicos.

Sem olvidar do dever do Estado de garantir o acesso à saúde, dos 
princípios regentes do Sistema Único de Saúde e dos arts. 18, 22 e 25 
da Lei Federal nº 13.146, 6 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), faz-se necessário pontuar que, para que as ações públi-
cas sejam efetivas e bem-sucedidas, é preciso, antes de qualquer coisa, 
estudo acerca do contexto vigente, das características e necessidades 
do público-alvo, análise rigorosa da capacidade do Estado, bem como 
exame das alternativas que melhor contribuirão para o alcance dos 
fins almejados.

Nesse ponto, faz-se relevante registrar que, nos termos do art. 55 
do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a concepção e a implantação de 
projetos que tratem do meio físico, de serviços, equipamentos e insta-
lações abertos ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, 
devem ter como referência as normas de acessibilidade, as quais devem 
atender aos princípios do desenho universal.

Entende-se por desenho universal a concepção de produtos, 
ambientes, programas e serviços que podem ser usados por todas as 
pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, in-
cluindo os recursos de tecnologia assistiva (art. 3º, II, do Estatuto da 
Pessoa com Deficiência c/c art. 2º, X, da Lei Federal nº 10.098, de 19 
de dezembro de 2000.).

De acordo com o art. 55, § 5º, da Lei nº 13.146/2015, desde a 
etapa de concepção, as políticas públicas deverão considerar a ado-
ção do desenho universal. Assim, o desenho universal deve sempre 
ser tomado como regra, somente sendo utilizadas adaptações, nas hi-
póteses em que comprovadamente o desenho universal não possa ser 
empreendido. A Secretaria de Estado da Saúde, por exemplo, não tem 
enfrentado dificuldades para atendimento das pessoas com obesidade 
nos estabelecimentos de saúde sob sua responsabilidade.

O Projeto de Lei nº 196/2021, além de ir na contramão do que 
estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência, vez que impõe como 
regra o que deve ser utilizado como exceção, também infringe o Princí-
pio da Reserva de Administração.

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 exclusivamen-
te 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 com-
petência administrativa do Poder Executivo.

O princípio constitucional da reserva de administração constitui 
limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois, 
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização fun-
cional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema consti-
tucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais 
específicas do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte 
do Parlamento.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par 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 políti-
cas públicas, a exemplo do modo de organização das unidades de 
saúde e demais especificidades relativas ao modo de prestação de ser-
viços públicos. Tais matérias, nos termos do art. 43, incisos III e IV, da 
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador do 
Estado.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa parlamentar 
disciplinar matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do 
Poder Executivo, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS 
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO 
- DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALE-
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CENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE 
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSIS-
TÊNCIA 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 ma-
térias, 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 cará-
ter 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 com-
portamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atua-
ção “ultra vires” do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação 
político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas 
prerrogativas institucionais.

 
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda 
Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 
DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 
736-741, grifo nosso) 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
LEI 12.257/2006, DO ESTADO DE SÃO PAULO. POLÍTICA DE 
REESTRUTURAÇÃO DAS SANTAS CASAS E HOSPITAIS FILAN-
TRÓPICOS. INICIATIVA PARLAMENTAR. INOBSERVÂNCIA DA 
EXCLUSIVIDADE DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXE-
CUTIVO. ATRIBUIÇÃO DE ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DESTINAÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS. RESERVA 
DE ADMINISTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1. A Lei Esta-
dual 12.257/2006, de iniciativa parlamentar, dispõe sobre política 
pública a ser executada pela Secretaria de Estado da Saúde, com 
repercussão direta nas atribuições desse órgão, que passa a assumir 
a responsabilidade pela qualificação técnica de hospitais filantrópicos, e 
com previsão de repasse de recursos do Fundo Estadual de Saúde (art. 
2º). 2. Inconstitucionalidade formal. Processo legislativo iniciado 
por parlamentar, quando a Constituição Federal (art. 61, § 1º, II, c 
e e) reserva ao chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que tra-
tem do regime jurídico de servidores desse Poder ou que modifiquem a 
competência e o funcionamento de órgãos administrativos. 3. Ação 
Direta julgada procedente.

(STF, ADI 4288, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ 
Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 
29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201, DIVULG 12-08-
2020  PUBLIC 13-08-2020)

Nessas circunstâncias, considerando a definição, pelo Poder Le-
gislativo, do modo de atuação da Administração Pública no que tange à 
organização das unidades de saúde, forçoso reconhecer a necessida-
de de veto a todo o Projeto de Lei nº 196/2021 haja vista a nítida ino-
bservância do postulado constitucional da Reserva da Administração.

A proposta legislativa, ao disciplinar ação específica de compe-
tência da Administração Pública, feriu a autonomia do Poder Execu-
tivo 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 estadual.

Do mesmo, considerando que a proposta legislativa também 
objetiva disciplinar o tratamento conferido às pessoas com obesidade 
nos estabelecimentos de saúde particulares, há de se reconhecer que o 
Projeto de Lei retira da iniciativa privada a liberdade de gestão e or-
ganização de seus espaços, de acordo com suas respectivas políticas.

Por fim, não é demais repisar que tanto o Poder Público quan-
to a iniciativa privada estão sujeitos às disposições da Lei Fede-
ral nº 13.146, de 6 de julho de 2015, diploma normativo que fixa 
como regra a utilização de equipamentos e mobiliário que atendam 
às normas de acessibilidade, as quais devem observar os princípios 

do desenho universal. Desse modo, a proposta legislativa em apreço 
também contraria o interesse público na medida em que impõe aos esta-
belecimentos de saúde conduta que vai na contramão do que estabelece 
o Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Desse modo, tendo em vista o Princípio da Separação dos Po-
deres (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Constituição Federal), o 
princípio da reserva da Administração, as disposições do art. 55 da Lei 
Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015,  e considerando que o legis-
lador infraconstitucional não pode interferir na construção do consti-
tuinte, de modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os 
Poderes estatais, oponho veto ao Projeto de Lei nº 196/2021.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 196/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 03 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 084/2021  
São Luís, 03 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput, 
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por pa-
decer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei nº 130/2021, 
que dispõe sobre a vedação de quantitativo mínimo para compra de 
materiais de construção 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 130/2021, que dispõe sobre a 
vedação de quantitativo mínimo para compra de materiais de constru-
ção e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 
130/2021.

RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade esta-

belecer a vedação de que os estabelecimentos comerciais de materiais 
de construção, no Estado do Maranhão, estipulem quantidades mínimas 
para compra de produtos, fracionáveis (acesso unitário) ou de venda a 
granel, cujo valor, neste último caso, não poderá ultrapassar o propor-
cional do produto comercializado.

Fixa, em caso de infração administrativa, a pena de multa, entre 
R$ 1.000,00 (hum mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de acordo 
com o porte financeiro da empresa. Aplicável em quadruplo, em caso de 
reincidência e na terça parte, em razão de falta de explicação adequada 
dos preços dos produtos aos consumidores. E estabelecendo, ainda, pra-
zo de regulamentação da matéria pelo Poder Público Estadual.

Não obstante a boa intenção do legislador em defender o con-
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sumidor de práticas abusivas dos fornecedores, que estabelecem, por 
muitas vezes, de maneira desleal, quantitativos mínimos para compra 
de determinados produtos, há de ser negada sanção à proposta legislati-
va, pelas razões a seguir delineadas.

O artigo 24, inciso V, da Carta Magna estabelece que é respon-
sabilidade conjunta da União e dos estados legislar concorrentemente 
sobre direito do consumidor. Cenário em que se faz essencial ponderar 
os limites de atuação dos Estados e Municípios, principalmente em con-
sideração à sistemática de normas constitucionais relacionadas à maté-
ria, com o condão de evitar excessos. 

Haja vista que a Constituição Federal, ao dispor sobre a com-
petência legislativa da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos 
Municípios adotou um sistema de repartição baseado no critério da pre-
dominância do interesse. Cabendo à União regulamentar as matérias 
de interesse nacional, aos Estados-Membros as que digam respeito a 
seu próprio território e as de interesse estadual e aos Municípios as de 
interesse preponderantemente local. 

Nesse ponto, é imprescindível destacar que o Projeto de Lei em 
espeque destoa do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor que, 
em que pese estabelecer no inciso I do artigo 39 como prática abusiva 
o condicionamento à aquisição de produtos ao consumidor a limites 
quantitativos, apresenta em seu texto um limite a esse direito, consubs-
tanciado na expressão “sem justa causa”.

Ou seja, na forma do Código de Defesa do Consumidor, inexiste 
a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais fracionarem produ-
tos cuja divisão venha a desnaturar o objeto ou quando a violação da 
embalagem enseje a perda de informações necessárias e obrigatórias 
dos produtos pré-medidos. Realizando a norma federal a regulamenta-
ção suficiente e clara da matéria.

Nesse contexto, considera-se que o Projeto de Lei n.º 130/2021, 
impôs obrigação exacerbada aos estabelecimentos comerciais, ao vedar, 
sem maiores explicações, o fracionamento de materiais de construção, 
violando os preceitos constitucionais da livre iniciativa e da livre con-
corrência e quebrando a harmonia legal do ordenamento jurídico, em 
desacordo com o inciso I do Art. 39, da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Como é sabido, a República Federativa do Brasil tem como fun-
damento, dentre outros, a livre-iniciativa. Por essa razão, a ordem eco-
nômica brasileira tem como princípios, ao lado da defesa do consumi-
dor, a livre concorrência e a liberdade para o exercício de qualquer 
atividade econômica (art. 1º, inciso IV, e art. 170, caput e inciso IV, da 
Constituição Federal).

Desse modo, a possibilidade jurídica de intervenção do Estado na 
ordem econômica para proteção do consumidor não pode contrariar ou 
esvaziar a livre iniciativa, a ponto de afetar seus elementos essenciais. 
De tal forma que, no regime constitucional vigente, o legislador ordiná-
rio não tem ampla discricionariedade para suprimir espaços relevantes 
da iniciativa privada.

Nesse sentido, o seguinte precedente do Supremo Tribunal Fe-
deral:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.304/2014, DE 
PERNAMBUCO. IMPOSIÇÃO A MONTADORAS, CONCESSIO-
NÁRIAS E IMPORTADORAS DE VEÍCULOS. FORNECIMENTO 
DE CARRO RESERVA EM REPAROS SUPERIORES A 15 DIAS, 
DURANTE GARANTIA CONTRATUAL. EXTRAPOLAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA CONCORRENTE. INCONSTITUCIONALIDA-
DE INTEGRAL DA LEI. 1. É inconstitucional, por extrapolação de 
competência concorrente para legislar sobre matérias de consumo, lei 
estadual que impõe às montadoras, concessionárias e importadoras de 
veículos a obrigação de fornecer veículo reserva a clientes cujo auto-
móvel fique inabilitado por mais de 15 dias por falta de peças originais 
ou por impossibilidade de realização do serviço, durante o período de 
garantia contratual. 2. Da interpretação sistemática dos arts. 1º, IV, 
5º, 24, V e VIII, 170, IV e 174, todos da Constituição Federal, ex-
traem-se balizas impostas ao legislador estadual, quando da elabo-
ração de normas consumeristas. São, assim, vedadas extrapolações 

de competência concorrente e violações aos princípios da isonomia, 
livre iniciativa e da livre concorrência, sobretudo no que concerne 
à criação de ônus estadual a fornecedores, como verificado no exem-
plo da Lei nº 15.304/2014 do Estado de Pernambuco. Precedentes: ADI 
3.035, Rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 3.645, Rel. Min. Ellen Gracie; 
ADI 2.656, Rel. Min. Maurício Corrêa. 3. (...) 4. Ação direta de in-
constitucionalidade cujo pedido se julga procedente, para declarar, por 
vício formal, a inconstitucionalidade da Lei nº 15.304, de 04.06.2014, 
do Estado de Pernambuco, em sua integralidade. 

(STF. ADI 5158, Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Tri-
bunal Pleno, julgado em 06/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-034 DIVULG 19-02-2019 PUBLIC 20-02-2019, grifo nosso)

Ademais, o Art. 2º da propositura, ao dispor que o estabeleci-
mento comercial que descumprir às vedações sobreditas estará sujeito a  
multa que pode variar entre R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), de acordo com o porte financeiro da empresa, viola 
o Princípio da Legalidade, insculpido no art. 5º, inciso II, e no art. 37, 
caput da Constituição da República, segundo o qual 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 es-
tipulação legal das condições básicas para tais ações.

Ao estipular um valor fixo e indiscriminado de multa e sua aplica-
ção, por reclamação individual, sem levar em consideração os parâme-
tros contidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, o Projeto 
de Lei n.º 130/2021 deixa de tipificar, de forma clara e delimitada, a 
punição imposta, 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, váli-
do colacionar os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do 
Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AÇAO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDA-
DE. 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 jurí-
dicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Polui-
doras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e estabeleceu sanções 
para a hipótese de inobservância de requisitos impostos aos contribuin-
tes, com ofensa ao princípio da legalidade estrita que disciplina, não 
apenas o direito de exigir tributo, mas também o direito de punir. Plau-
sibilidade dos fundamentos do pedido, aliada à conveniência de pronta 
suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados. Cautelar deferida. 
(STF. ADI 1823 MC, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal 
Pleno, julgado em 30/04/1998, DJ 16-10-1998 PP-00006 EMENT 
VOL-01927-01 PP-00053 RTJ VOL-00179-03 PP-01004, grifo nosso)

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. PROVIMEN-
TO DO RECURSO.

1. O consumidor, após a ocorrência de roubo de seu veículo, ten-
tou 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, me-
nor 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 en-
tre 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 indeni-
zação por danos morais, cujo pedido foi julgado procedente, condenan-
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do-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 fundamentada, por-
quanto, além de narrar, de forma clara e precisa, os fatos que ensejaram 
a reclamação do consumidor, fez o enquadramento legal do ato ilíci-
to 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 pautar-se 
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, PRI-
MEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009, DJe 20/11/2009, grifo nos-
so)

Outrossim, considerando que o Art. 3º do Projeto de Lei em 
análise versa sobre a essencialidade dos estabelecimento comerciais 
de materiais de construção explicarem detalhadamente os preços dos 
produtos aos seus consumidores, sob pena de incidir um terço da multa 
prevista pelo art. 2º, carecendo, portanto, da manutenção do dispositivo 
vetado, sem o qual perderá o seu sentido e sua função, resta justificado 
nas presentes razões, que este também se encontra eivado de vício, por 
arrastamento. 

Por fim, o Art. 4º, ao estabelecer o prazo de 90 (noventa) dias 
contados da publicação para que o Poder Executivo regulamente a Lei, 
acaba por violar o Princípio da Separação dos Poderes que encontra 
previsão no art. 2º da Constituição Federal e no art. 6º da Constituição 
Estadual. 

A divisão constitucional das funções estatais, em razão do siste-
ma de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que é possível a 
instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados pela inter-
penetração dos poderes, a fim de combater atos eventualmente centrali-
zadores e abusivos por parte de cada um deles. 

Todavia, ao fixar prazo para que o Poder Executivo exerça a fun-
ção regulamentar prevista no artigo 64, III, da Constituição do Estado 
do Maranhão, o Projeto de Lei em apreço, não somente restringe o exer-
cício de um poder administrativo para além das hipóteses constitucio-
nalmente previstas, como também infringe o princípio da harmonia e 
independência entre os poderes. Verbis:

Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado:
[...]

III – sancionar promulgar e fazer publicar as leis, bem como ex-
pedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

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

Nesse mesmo sentido foi o posicionamento do Supremo Tribunal 
Federal quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 
nº 3.394/AM, cujo voto proferido pelo Eminente Ministro Relator Eros 
Grau merece registro:

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

Circunstâncias nas quais, considerando a repartição de compe-
tências legislativas dispostas na Carta Constitucional e o Princípio da 
Separação dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º, Consti-
tuição da República), considerando, ainda o Princípio da Legalidade, da 
Razoabilidade, do Contraditório e da Ampla Defesa, forçoso reconhe-
cer a necessidade de veto total do Projeto de Lei nº 130/2021.

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

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar integralmente o Projeto de Lei nº 130/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 03 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDE-
PENDÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 085/2021    
São Luís, 03 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que altera a 
Lei nº 10.400, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre a criação 
do Programa Estadual de Inclusão Socioprodutiva - Mais Renda, e dá 
outras providências.

O Programa Estadual de Inclusão Socioprodutiva - Mais Renda 
foi instituído por meio da Lei nº 10.400, de 29 de dezembro de 2015, 
com os objetivos de favorecer a inclusão socioprodutiva e redução da 
vulnerabilidade econômica e social da população em estado de pobreza, 
bem como de dinamizar, de maneira democrática, as atividades econô-
micas do Estado, promovendo o fortalecimento dos empreendimentos 
produtivos individuais ou familiares relacionados com a economia dos 
setores populares.

Para alcance de tais objetivos, o Programa Mais Renda autori-
za o desenvolvimento de ações destinadas à capacitação e qualificação 
técnica dos beneficiários, a aquisição e doação de equipamentos e in-
sumos, a qualificação e intermediação do trabalhador autônomo, a pro-
moção de assistência técnica para atividades não agrícolas, bem como a 
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promoção, estímulo e apoio às ações de oferta de crédito.

Por meio do Projeto de Lei em comento, é proposto o aperfeiçoa-
mento do referido programa para expressamente permitir que também 
sejam enquadrados como empreendimento produtivo individual, aptos 
a ser alcançados pelo Programa Mais Renda, a prestação de serviço de 
transporte do tipo táxi, mototáxi e de transporte privado acionado por 
aplicativo.

Assim, desde que prestados por profissionais que residam e tra-
balhem nos municípios do Estado do Maranhão, tais atividades também 
poderão se beneficiar dos instrumentos do Programa Mais Renda, sendo 
possível, por exemplo, a aquisição e doação, a tais prestadores, de equi-
pamentos, insumos e demais bens importantes para o desenvolvimento 
de suas atividades.

A medida é mais um importante instrumento para o fortaleci-
mento da economia de setores populares, bem como para o incentivo à 
geração de trabalho e renda aos grupos sociais vulneráveis, sendo essa, 
pois, a relevância da matéria.

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° 381 / 2021

Altera a Lei nº 10.400, de 29 de 
dezembro de 2015, que dispõe sobre a 
criação do Programa Estadual de Inclusão 
Socioprodutiva - Mais Renda, e dá outras 
providências.

Art. 1º O caput e o inciso II do parágrafo único do art. 1º, o inciso 
II do art. 2º e o art. 7º da Lei nº 10.400, de 29 de dezembro de 2015, 
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criado, no âmbito do Poder Executivo do Estado 
do Maranhão, o Programa Estadual de Inclusão Socioprodutiva - Mais 
Renda, que apoiará, organizará e estruturará empreendimentos pro-
dutivos individuais ou familiares da economia dos setores populares. 

Parágrafo único. (...)
II - empreendimentos individuais ou familiares: unidades econô-

micas de produção, comercialização de bens ou prestação de serviços, 
pertencentes a pessoas físicas, formalizadas ou não, que trabalham so-
zinhas ou na estrutura da unidade familiar.

(...)
Art. 2º (...)
(...)
II - aquisição e doação, aos beneficiários do Programa, de equi-

pamentos, insumos e demais bens importantes para fomento de suas 
atividades;

(...)
Art. 7º Para cumprimento do disposto nesta Lei, a Secretaria 

de Estado do Desenvolvimento Social - SEDES fica autorizada a fa-
zer doações, conceder contribuições, subvenções e auxílios a pessoas 
físicas e a pessoas jurídicas, de direito público e privado, sem fins lu-
crativos.” (NR)

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 10.400, de 29 de dezembro de 2015, 
passa a vigorar acrescido dos §§ 1º e 2º, que terão a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
§ 1º Para fins desta Lei, também poderão ser enquadrados como 

empreendimento individual a prestação de serviço de transporte do 
tipo táxi, mototáxi e de transporte privado acionado por aplicativo, 
desde que prestados por profissionais que residam e trabalhem nos 
municípios do Estado do Maranhão.

§ 2º Para os beneficiários a que se refere o § 1º, não se aplica o 
inciso I do caput deste artigo, devendo o valor máximo de renda para 

participação ser previsto em Decreto do Poder Executivo.”
Art. 3º O texto da Lei nº 10.400, de 29 de dezembro de 2015, 

passa a vigorar acrescido do art. 8º-A, que terá a seguinte redação:
“Art. 8º-A A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - 

SEDES poderá lançar editais com alcance sobre a totalidade ou parce-
la do território estadual.”

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 380/2021

Veda a retenção de descontos 
no pagamento de recursos emergen-
ciais ao setor cultural e a exigência 
de certidão negativa de débitos com 
entes federativos nos editais do setor 
cultural, esportivo, voltados para a 
agricultura familiar, quilombola e de 
rádios comunitárias na forma da lei 
que menciona.

Art. 1º É vedado ao Estado do Maranhão a retenção ou descon-
tos sobre pagamentos de verbas provenientes de editais e prêmios na 
área da cultura ou de verbas de auxílios emergenciais autorizados pela 
legislação estadual para fins de compensação de dívidas do beneficiário 
com o Estado ou quaisquer instituições financeiras ou afins.

Art. 2º  É  vedado  ao  Estado  do  Maranhão  a  exigência  de 
qualquer certidão negativa  de débito com entes federativos, de enti-
dades sem fins lucrativos de cunho esportivo, cultural, quilombola ou 
voltados à agricultura familiar, agroecologia e de rádios comunitárias 
para  o  acesso aos recursos dos editais lançados pelo Poder Executivo 
que visem ao cumprimento da Lei Federal  nº 14.017,  de 29 de junho de 
2020 (Lei Emergencial  de Cultura - Aldir Blanc),  ou de outros editais 
congêneres de apoio emergencial ao setor cultural, ou ao acesso às Leis 
de Incentivo à Cultura no Maranhão (Lei  nº 9.437/2011),  ou da Lei de 
Incentivo ao Esporte (Lei nº 9.436/2011) ou Programas de Aquisição de 
Alimentos, como o PROCAF ou similares.

Parágrafo único.  Os editais e prêmios mencionados no caput que 
tenham sido publicados a partir de 1 ° de janeiro de 2021  serão alcan-
çados pela presente Lei, ficando sem efeitos seus eventuais dispositivos 
que a contrarie.

Art.  3°  Esta  Lei  entrará  em  vigor na  data  de  sua  publicação 
e vigorará enquanto durar a Estado de Calamidade Pública,  nos termos 
Decreto Legislativo nº 35.672,  de 19 de março de 2020,  e modificações 
posteriores,  que declarou o estado de calamidade pública decorrente do 
novo Corona vírus - COVID-19 ou enquanto houver os efeitos desta 
situação pandêmica em nosso Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/MA, 
29 de Julho de 2021. - Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRI-
QUE LULA DA SILVA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei foi proposto em conjunto pelo Con-

selho Cultural de Tambores de Crioula do Maranhão e diversas outras 
entidades culturais, esportivas e voltadas para a agricultura familiar. O 
mesmo foi inspirado em Projetos de Lei apresentados e sancionados nos 
Estados do Rio de Janeiro e Santa Catarina. A principal motivação se dá 
por conta da atual situação da Emergência de Saúde Pública provocada 
pela pandemia do SARS-COV-2, vírus responsável pela COVID 19, e 
que somente no Brasil já vitimou mais de meio milhão de pessoas. Por 
quase 1 ano e 4 meses, os setores acima citados estão com suas ativi-
dades praticamente paralisadas e por consequência sem poder honrar 
com as custas de legalização junto aos órgãos municipais, estaduais e 
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federais.

 O terceiro setor, em especial culturais, esportivos, quilombolas, 
rádios comunitárias e os ligados à agroecologia e agricultura familiar, 
foram brutalmente atingidos pela grave crise sanitária imposta pela CO-
VID-19. Somente na cultura, foram quase 870 mil postos de trabalho 
perdidos desde março de 2020, segundo dados do Observatório Itaú 
Cultural.

No final de 2020, imaginávamos que a situação pandêmica iria 
melhorar com o advento das vacinas, o que nos encheu de esperança. 
No entanto, fomos apresentados à segunda onde da doença, muito mais 
perigosa e cheia de variantes, aumentando ainda mais o número de víti-
mas fatais no Brasil e no mundo.

Com atividades esportivas paralisadas, o setor produtivo primá-
rio da agricultura familiar em queda, o fim do auxílio emergencial e a 
diminuição do alcance de programas como o PAA (programa de Aqui-
sição de Alimentos) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação na 
Escola), exigir de agricultores e suas associações que estejam em dias 
com contribuições de certidões negativas em meio ao caos vivido é no 
mínimo constrangedor aos poderes públicos e inviabiliza estas ativi-
dades, tão necessárias ao povo e que promovem políticas públicas na 
ponta, onde a população mais precisa.

No Maranhão, editais e Leis de Incentivo, exigem certidões ne-
gativas de débito, inclusive da CAEMA (Companhia de Saneamento 
do Estado do Maranhão). Tal exigência em meio à pandemia e para as 
pequenas associações e Ong’s que estão com suas atividades paradas, 
é descabida.

Mantida a exigência, editais como PROCAF, Lei Aldir Blanc e 
o acesso a  Leis de Incentivo à Cultura e ao Esporte e todos os outros 
editais públicos de chamamento e fomento aos setores elencados nesta 
proposta, poderão canalizar recursos para apenas uma parte mais abas-
tada e privilegiada das associações e organizações sem fins lucrativos, 
podendo inclusive ser DESERTO, alguns chamamentos para determi-
nadas cidades com pouco ou nenhum atrativo.

Por fim, como exemplo derradeiro, o governo federal publicou, 
no Diário Oficial da União do dia 10 de fevereiro, Medida Provisória 
1.028/2021, que dispensa a exigência de documentos de regularidade 
para o acesso a crédito. A MP facilita o acesso ao crédito da população 
e das empresas para abrandar os problemas econômicos decorrentes da 
pandemia de covid-19 e ainda dispensou as instituições financeiras pú-
blicas e privadas,  até 30 de junho de 2021, de exigir dos clientes uma 
série de documentos de regularidade na hora da contratar ou renegociar 
empréstimos. 

Entre os documentos que não serão cobrados de empresas e pes-
soas físicas estão a comprovação de quitação de tributos federais, a 
certidão negativa de inscrição na dívida ativa da União, a certidão de 
quitação eleitoral, dentre outros. 

Pelo exposto, conclamamos os Nobres Pares a aprovarem esta 
proposição.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/MA, 
29 de Julho de 2021. - Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRI-
QUE LULA DA SILVA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036 / 2021

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Sargento Sá ao Policial Militar 
o Cabo Luís Flávio Bogea Serra Aranha.

Artigo 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativa 
“Sargento Sá”, em homenagem aos relevantes serviços prestados na 
área de segurança pública no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data 
de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 03 DE AGOSTO DE 2021. - Wendell Lages - Deputado Es-

tadual

JUSTIFICATIVA
 O presente Projeto de Resolução Legislativa propõe conceder a 

Medalha de Mérito Legislativo “Sargento Sá”, nos termos do art. 139, 
‘j’, do Requerimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, ao Policial Militar Luís Flávio Bogea Serra Aranha.

Em 23 de julho de 2021, o cabo Luís Aranha ao passar pela loca-
lidade da Estrada de Ribamar deparou-se com um princípio de lincha-
mento contra um meliante que teria assaltado uma mulher naquela área, 
ao perceber a ação e na tentativa de salvaguardar a integridade física 
do suspeito o cabo prontamente resolveu intervir na sessão de espan-
camentos contra o indivíduo, e num ato de bravura, livrou o homem da 
fúria dos populares. Desta forma, garantindo o policiamento ostensivo e 
a ordem Pública, que são princípios bases da Polícia Militar.

De acordo com o cabo Luís Aranha, o homem que estava ao solo, 
levou muitos golpes, chutes e pedradas, e poderia ser até morto, caso 
não houvesse a interferência. O Militar chamou uma viatura do CPU 
do 6º Batalhão, que levou o indivíduo ao hospital Clementino Moura, 
Socorrão II. 

A Polícia Militar tem papel de relevância na sociedade, uma vez 
que se destaca, também, como força pública estadual, primando pelo 
zelo, honestidade e correção de propósitos com a finalidade de pro-
teger o cidadão, sociedade e os bens públicos e privados, coibindo os 
ilícitos penais, colaborando com todos os segmentos da comunidade, 
diminuindo conflitos e gerando a sensação de segurança que a comu-
nidade anseia.

Ante o exposto, e com o fim de prestigiar o admirável ato de 
bravura e a trajetória de prestação de relevante serviço na área de Segu-
rança Pública no Estado do Maranhão, solicitamos aos nobres pares a 
aprovação da homenagem.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, 03 DE AGOSTO DE 2021. - Wendell Lages - Deputado Es-
tadual

REQUERIMENTO Nº 291 /2021

Senhor Presidente:

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência, a dis-
pensa da pauta, bem como o envio á Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania o PRL nº 035/2021, que altera om artigo 10, R.I.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de agosto de 2021. - Dr. 
Yglésio - Deputado Estadual   

REQUERIMENTO Nº 294/2021
 
Senhor Presidente,
 
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que 
depois de ouvida a Mesa, seja consignado nos anais dessa Casa, mensa-
gem de pesar aos familiares e amigos do Sr. CLARO FERREIRA DA 
COSTA, pelo seu falecimento em 04 de agosto de 2021.

Sr. CLARO, nascido em 02 de março de 1931, no Quilombo Saco 
das Almas, em Brejo – MA, era um cidadão de claras ideias, boa me-
mória e bom coração, sendo sempre referência como uma combativa 
liderança quilombola que dedicou mais de 30 (trinta) anos de sua vida 
ao combate à invisibilidade dos quilombos e garantia dos territórios 
quilombolas.

Saco das Almas e o Estado do Maranhão perderam na tarde de 
ontem, parte de sua história viva.

Aos familiares e amigos, ofereço meus votos de conforto e um 
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solidário abraço.

 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 05 de Agosto de 2021. - 

MARCOS CALDAS - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 4562 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor 
Carlos Eduardo Lula, Secretário de Estado da Saúde do Maranhão, 
solicitando a aquisição de 01 (UMA) Ambulância para a cidade de 
Riachão/MA.

Tal demanda tem como objetivo contribuir para a efetividade do 
direito social de todos ao acesso a saúde, de maneira digna, visando um 
melhor atendimento da população daquela importante cidade do Estado 
do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 27 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 4563/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cachoeira Grande, Senhor Rai-
mundo César Castro de Sousa, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4564/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cajapió, Senhor Marcone Pi-
nheiro Marques, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4565/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Cajari, Senhora Maria Félix 
Rodrigues dos Santos, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4566/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Campestre do Maranhão, Se-
nhor Fernando Oliveira da Silva, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4567/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4568/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
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no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4569/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando adoção de medi-
das para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscienti-
zação de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4570/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4571/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4572/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4573/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4574/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4575/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
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no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4576/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4577/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Conceição do Lago Açu, Senhor 
Divino Alexandre de Lima, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de su-
perendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas 
a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4578/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4579/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4580 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de construção de uma praça com itens 
de lazer em um terreno desocupado localizado na Rua 09, Quadra 28, 
Angelim, CEP: 65062-740.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4581 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário Municipal de Desporto e Lazer, o Sr. Ricardo 
Luiz Serra Diniz, ao Secretário Estadual de Esporte e Lazer, o Sr. 
Rogério Cafeteira, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvol-
vimento Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, 
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de construção de uma quadra 
poliesportiva no Conjunto Parque Amazonas, nesta cidade.

         
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 

de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4582 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
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diente ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino e ao Presidente 
da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, o 
Sr. Daniel Melo Soares Pinho de Carvalho, solicitando estudo técnico 
de viabilidade da ampliação da frota de ônibus semiurbano que faz tra-
jeto no bairro Iguaíba e adjacências, no município de Paço do Lumiar, 
tendo em vista que, de acordo com a comunidade, os ônibus existentes 
são insuficientes para atender à demanda dos usuários que dependem do 
transporte público de passageiros para se locomover.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4583 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica no bairro Recanto 
Canaã, São Luís - Maranhão / 65057-872.

         
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 

de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4584 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Cláudio Ri-
beiro, solicitando estudo técnico de viabilidade da ampliação da frota 
de ônibus urbano Gapara (T312), tendo em vista que, de acordo com a 
comunidade, os ônibus existentes são insuficientes para atender à de-
manda dos usuários que dependem do transporte público de passageiros 
para se locomover.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4585 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 

do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de construção de 
área de lazer na Rua Dos Gaviões, 50, Quadra 09, Residencial Carlos 
Augusto, Paço do Lumiar - Maranhão / 65130-000.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4586 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de construção de uma praça com itens de 
lazer na Rua Jamunda, Quadra H, Parque Amazonas, CEP: 65030-780, 
São Luís/MA.

           
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 

de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4587 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de construção de uma praça com itens de 
lazer na Rua 22 de setembro, bairro Argola e Tambor, Cidade Nova, 
São Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4588 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de drenagem na Rua Paissandu, Vila Prima-
vera, Maracanã, CEP: 65090808, São Luís/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4589 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos 
Naturais, o Sr. Ivan Wilson de Araujo Rodrigues, à Secretária 
Municipal de Desenvolvimento Social, a Sra. Maria Helena Veiga 
Vieira, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, o Sr. Diego Fer-
nando Mendes Rolim e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, 
solicitando fiscalização de área em desmatamento localizada Avenida 
Chico Mendes, Residencial Cidade Verde II, atrás da Associação de 
Moradores do Cidade Verde, no município de Paço do Lumiar/MA, 
bem como assistência social às famílias abrigadas no local.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 

de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE - Expediente lido, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Expediente lido à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Adelmo, 
por cinco minutos, sem direito a apartes. Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todas e a todos! Senhora Presidente, muito me hon-
ra esta Assembleia ser presidida pela Senhora Deputada Cleide Cou-
tinho. Senhoras e Senhores que nos acompanham pelas redes sociais 
e os nossos queridos amigos Deputados e Deputadas aqui presentes, 
em mais uma Sessão Plenária. O que me traz hoje a esta tribuna é falar 
das nossas rodovias. Chegou em minhas mãos um documento que foi 
encaminhado, imaginem só, depois que o Secretário de Estado, Clayton 
Noleto, fez uma solicitação ao DNIT para saber como estava e como 
imagina que vai resolver os problemas das BRs do nosso estado, e a 
restauração das rodovias: da BR-222, da BR-316, da BR-010, da BR-
402, da BR-235. Enfim, das rodovias que cruzam o Maranhão, as BRs 
que cruzam o Maranhão. Pasmem os senhores, as respostas do governo 
Bolsonaro sempre são respostas assim: “em fase de elaboração de pro-
jeto”. Restauração da rodovia federal BR-222/MA entre Miranda do 
Norte e Santa Luzia, são 150km. Resposta: “em fase de elaboração de 
projeto”. Implantação do contorno de Balsas da rodovia federal BR-
230/MA. Resposta: em fase de licitação para a elaboração de projeto. 
Duplicação da Rodovia Federal BR 316 – Maranhão, entre Caxias e 
Timon. Em fase prévia de licitação para a elaboração de projeto. Du-
plicação da BR 010, entre Açailândia e Imperatriz. Resposta: em fase 
prévia de licitação para a elaboração de projeto. Adequação de capa-
citar a Rodovia Federal BR 402 - Maranhão, do km 0 ao km 316. Em 
fase de licitação para a elaboração de projeto. Ou seja, não há nenhuma 
perspectiva de melhoria das rodovias federais no Maranhão. Tudo em 
elaboração de projeto. Estamos terminando o governo Bolsonaro no 
Brasil e estão elaborando o projeto para resolver o problema das ro-
dovias federais, enquanto isso, o Governo Flávio Dino entrega mais de 
1.500 km de rodovias estaduais, mais de 2 mil quilômetros de rodovias 
que foram recapeadas, melhoradas. Enfim, há uma diferença entre o 

trabalho feito. E aí eu quero parabenizar o Secretário Clayton Noleto, 
que vem fazendo um grande trabalho de recuperação das estradas. E 
na última semana foi inaugurada mais uma MA que liga a BR 135 até 
o município de Lago Verde. De modo que a MA, que tem o nome do 
saudoso Humberto Coutinho, e tantas outras MAs, Estrada do Arroz, 
Estrada do Peixe, enfim, tantas MAs inauguradas na administração do 
Governador Flávio Dino. Na próxima sexta-feira a inauguração da pon-
te que vai ser inaugurada agora lá em Santo Amaro e, se Deus quiser, até 
dezembro a inauguração da tão sonhada ponte Central – Bequimão. É 
um compromisso que mostra uma realidade totalmente diferente de um 
Estado que tem compromisso com o desenvolvimento e um país admi-
nistrado por aquele que não tem compromisso com o seu povo. Portan-
to, hoje, eu venho trazer a essa tribuna o abandono das BRs federais. E 
você que está andando nas BRs federais sabe do que eu estou falando. 
Todos os dias e todas as semanas, eu ando Caxias - São Luís e sofremos 
com o deslocamento nas BRs, acidentes. E, ao mesmo tempo, vejo o 
desenvolvimento das nossas MAs e, assim mesmo, também, o Mais As-
falto chegando nas cidades, asfaltando as cidades, que não é atribuição 
do Governo Estadual; é atribuição do Governo Municipal. E, mesmo 
assim, o governo Flávio Dino dá auxílio aos municípios, ajudando no 
desenvolvimento dos municípios, levando asfalto para as cidades. Por 
isso eu preciso parabenizar o Governador Flávio Dino mais uma vez, o 
Secretário Clayton Noleto e, claro, o vice-governador Carlos Brandão, 
que também é um municipalista, um defensor do projeto que leva as-
falto para as cidades, interligando as cidades do nosso estado e, princi-
palmente, desenvolvendo os municípios. E só isso, senhora presidente. 
Que Deus nos abençoe hoje e sempre.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Deputado Antônio pereira, cinco minu-
tos, sem direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Eu acredito 
que eu estava aí em terceiro. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Nós fomos informados que tinha havido 
uma permuta. Pela ordem aqui é o Dr. Yglésio. Mas me avisaram aqui 
que houve uma... 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Ah, ele com-
binou comigo, é que sou esquecido, obrigado Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Esqueceu? Deputado Antônio, por fa-
vor. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) – Senhora Presidente, Dra. Cleide Coutinho, presente à Mesa, 
colega Deputada Primeira Secretária Andreia Rezende, colegas Deputa-
dos e Deputadas, presentes em Plenário, estamos aqui começando esse 
segundo semestre de 2021, com grandes perspectivas, Deputado Líder 
do Governo Rafael Leitoa, que acaba de chegar, e com as portas abertas 
ou semiabertas da Assembleia, Deputada Thaiza Hortegal, recebendo aí 
os nossos queridos amigos, líderes políticos, povo do Maranhão, porque 
aqui é a Casa do Povo, as nossas perspectivas para esse semestre são as 
melhores possíveis, visto que estamos vencendo, não vencemos ainda a 
covid-19. Temos aí alguns retrocessos como o aparecimento de algumas 
cepas que não existiam no passado recente e que tudo isso faz com que 
nós tenhamos e continuemos a ter alguns cuidados, mas, em especial, 
vamos avançar, estamos avançando na vacinação. Eu tenho certeza que 
esta Casa, a partir de agora, com as graças de Deus, que Deus abençoe 
para que isso aconteça, ela continue aberta para o povo do Maranhão. 
Senhora Presidente, eu ocupo esta Tribuna, nesta manhã, estivemos em 
vários municípios aí nesse recesso parlamentar. E em um deles, em es-
pecial, eu quero destacar, Deputado Rildo, até porque V.Exa. também 
é votado lá, o município de São Francisco do Brejão, município ali da 
Região Tocantina, um próspero município que tem ali na sua economia, 
principalmente a pecuária e a agricultura. Portanto, nós temos que va-
lorizar o homem e a mulher do campo daquele município. Lá eu estive 
com a Prefeita Edinalva Brandão. E eu destaco esse município porque 
foi lá que nós acabamos de perder, infelizmente, acabamos de perder 
um prefeito, há poucos dias, faleceu um prefeito, 48 anos, de um infarto 
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fulminante e que foi substituído pela vice-prefeita, que é uma querida 
amiga de longa data, a Edinalva Brandão. E eu estive há mais ou menos 
uma semana, em São Francisco do Brejão, e andamos nas ruas, eu e a 
Prefeita Edinalva Brandão; o Presidente da Câmara, Francisco; o Verea-
dor Chiquinho; o Vereador Jardel; o Vereador Clodomir e a Vereadora 
Larissa. Larissa, inclusive vem de uma família política, a vereadora. E 
lá visitamos alguns bairros da cidade. É uma cidade bem cuidada, diga-
-se de passagem, mas que ainda tem alguns bairros carecendo de urba-
nização, especialmente de asfalto. Vimos o centro da cidade. Nós temos 
um problema lá sério, que é a questão de água. Estivemos no bairro 
Habitar Brasil e vimos que lá os técnicos acham que se nós conseguir-
mos lá uma caixa d’água de 200 ou 250 mil litros e perfurar um poço 
profundo de 400 m, no mínimo, nós teremos água para abastecer todo 
centro da cidade, naquela região que nós temos problemas de água, de 
abastecimento de água. A prefeita e a câmara de vereadores fizeram essa 
solicitação do asfalto para dois bairros. Não é muita coisa, mas é neces-
sário. E o município não tem as condições. Até porque ela está à frente 
do município a menos de um mês. E, apesar que é um município que 
tenha algum recurso, ela tem outras obrigações com os recursos, ainda 
para esse ano, uma grande praça para terminar com recursos próprios, 
outras reformas lá em ambientes públicos. E ela pediu ajuda ao Gover-
no do Estado. Uma semana anterior, ela tinha conversado com o Gover-
nador Flávio Dono em Senador La Roque, e o Governador Flávio Dino 
pediu que eu fosse em Brejão com ela e levantássemos as necessidades. 
E levantamos asfalto, água para aquele município. Rildo, em Povoado 
Trecho Seco, administração anterior, construiu um grande reservatório, 
no alto, numa posição extraordinária, de 100 mil litros o reservatório, 
mas não fez o poço. E nós não devemos perder aquele reservatório. 
Precisamos construir o poço. E o Governo fez esse compromisso em 
construir o poço, porque, no retorno, estive na Secretaria das Cidades 
com o Secretário Deputado Federal licenciado Márcio Jerry e ele já 
aguarda a prefeita para assumir alguns compromissos destes tantos que 
a cidade precisa. Mas o mais importante também é a questão do hospi-
tal. Estivemos lá no hospital. Um hospital que foi reformado recente-
mente na administração anterior, já este ano, pelo prefeito que faleceu. 
Infelizmente, Senhora Presidente, está mais para uma unidade mista de 
que para um hospital, até porque não tem nem centro cirúrgico. Para 
nascer uma criança, fazer um parto cesárea ou um parto normal tem 
que ir para Imperatriz ou para Açailândia. E o Governador já destinou 
um recurso para fazer essa reforma e ampliação desse hospital para que 
possa atender convenientemente a assistência à saúde do povo de São 
Franscisco do Brejão. Vi ali o grupo comandado pela Edinalva Brandão 
com muito compromisso e com muita responsabilidade. Ela andando na 
rua e se dispondo a trabalhar para que a vida do povo de São Francisco 
do Brejão melhore e para que a cidade se embeleze, fique mais bonita e 
que nós daquela região nos orgulhemos daquela cidade. Eu, como de-
putado estadual, estou pronto para ajudar a prefeita Edinalva e a cidade 
de São Franscisco do Brejão. O Deputado Márcio Jerry já se colocou à 
disposição e com certeza, conseguirá essas obras tão necessárias para 
o desenvolvimento daquela cidade. Portanto, parabéns a São Francisco 
do Brejão, obrigado ao Governador Flávio Dino e obrigado ao Senhor 
Secretário das Cidades, Deputado licenciado Márcio Jerry, obrigado, 
Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Deputado Dr. Yglésio, por cinco minu-
tos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Subo hoje a esta Tribuna, Pre-
sidente Cleide, e a todos que nos assistem pela TV, Rádio, pela Internet, 
para, com satisfação, manifestar o que a gente conseguiu junto com as 
Ongs da Proteção Animal, e, claro, os órgãos do Governo do Estado, a 
partir também de discussões com a Prefeitura de São Luís. Nós conse-
guimos fazer a instalação de câmeras de videomonitoramento. Isso era 
uma luta de 4 anos da Proteção Animal naquela região conhecida como 
Praça dos Gatos, que é um dos maiores pontos de abandono de animais, 
aqui em São Luís. A instalação de videomonitoramento naquela região 
evita crime de maus-tratos, de abandono. Já houve situações de pes-

soas com péssimas intenções, com grande maldade, levarem animais, 
inclusive cachorro para ir lá matar os gatos, dentro daquela área, vene-
no sendo colocado por dependentes químicos da região, por marginais 
também dentro daquela área. Então, eu estou muito feliz, a Proteção 
Animal está também muito feliz. Quero aproveitar para agradecer a Se-
cretaria Municipal de Segurança Cidadã, o Secretário Marcos Afonso 
que nos deu o caminho que deveríamos traçar para chegar até a concep-
ção do nosso objetivo. A Secretaria de Segurança Pública, na pessoa do 
Jefferson Portela e do Secretário Leonardo, e a Secretaria de Tecnologia 
do Maranhão, a SEAT, que fez a colocação da fibra óptica. Agradecer 
também a empresa Net Solutions, que fez a doação de 3 câmeras para 
região e principalmente as ONGs que têm realizado um belíssimo tra-
balho. Segunda parte aqui é destacar o pronunciamento que nós fizemos 
ontem em relação a essas perseguições que alguns membros da Polícia 
Militar têm colocado para nós. Claro, que a gente sabe que isso aqui não 
é uma situação da maioria, a gente sabe que são situações isoladas de 
quem apoia situações como aquela do PM Adonias, que matou o Bruno 
Calaça, em Imperatriz. Tenho recebido uma série de ameaças dentro 
das minhas redes sociais. Claro que por perfis fakes, porque as pessoas 
não colocam a cara para esse tipo de ação criminosa. Mas o que eu 
tenho aqui a subir novamente hoje para dizer é que nós reconhecemos 
o trabalho dos bons policiais no Maranhão. Que, claro, fazem a maior 
parte do contingente, isso aqui é inegável. Nós sempre saímos em defe-
sa da polícia enquanto instituição. Primeira pessoa que subiu aqui para 
defender as policiais quando foram ali maltratadas naquela situação de 
processo administrativo pelo Tik Tok, na época, a Capitã Angélica, to-
das as outras daquele grupo, fui eu aqui. Projeto de lei que visa garantir 
transporte intermunicipal gratuito aos policiais civis, militares e bom-
beiros, que hoje, as empresas de ônibus colocaram o nome executivo, 
Deputada Cleide, ali nos ônibus, e aí eles tentam proibir com essa pala-
vra “executivo” a concessão da passagem da gratuidade às forças poli-
ciais, é meu. Medalha Sargento Sá, ao policial João Paulo Teixeira, ato 
de bravura, Medalha Sargento Sá, ao policial Antônio Ricardo Rabelo, 
bravura. Convocação, indicação de convocação dos psicólogos aprova-
dos no concurso da PM, Projeto de lei traçando diretrizes para cuidados 
psicológicos, inclusive, com policiais no Maranhão e o fortalecimento 
do CAPS também. Nossa defesa sempre foi em favor da corporação. 
Agora, esperar de mim silêncio na hora em que alguém pega uma arma, 
desrespeita o estatuto do desarmamento, vai beber numa festa e mata 
um colega médico recém-formado, não vai ter, não vai ter silêncio. Vai 
ter reação todo o tempo. Sabe por quê? Porque é muito fácil dizer assim: 
vamos fazer justiça para a família do que morreu. Pergunta se os pais 
do Salomão, que foi morto pelo Eddie no começo do ano, ontem, se 
justiça resolve a falta que o filho faz; a companhia para a mãe, a com-
panhia para o pai, o suporte financeiro que ele dava em casa. A mãe do 
Bruno Calaça foi ontem receber, Deputado Rafael, o diploma dele na 
formatura simbólica de um filho morto, por uma ação desastrosa. Pode 
colocar o Bruno Calaça 30 anos preso, ele nunca vai voltar para dentro 
de casa. Então nós temos que ter tolerância zero com essas ações porque 
são preventivas. Processo judicial não remedia morte de quem se vai, 
não traz o filho de volta para o convívio de dentro de casa, então não 
vai ter silêncio sob hipótese alguma em relação a isso. E aproveitar aqui 
o final do pronunciamento para tratar um pouquinho de uma dúvida 
que tem sido pautada na imprensa, uma dúvida que, até o meu vê, é 
desnecessária em relação à tribunal de contas do Estado, as próximas 
duas vagas do Tribunal de Contas do Estado, que tendem a ser aber-
tas em breve. Uma já foi com a aposentadoria do Conselheiro Nonato. 
São da Assembleia Legislativa as duas indicações, tanto a dele quanto 
a próxima, com a aposentadoria do Conselheiro Edmar Cutrim, porque, 
primeiro, que hoje nós temos conselheiros lá. São sete conselheiros, a 
escolha desde 1988 e com a Constituição de 1989, Artigo 53, § 3º o que 
diz? Após essa Constituição, bem aqui, a primeira vaga é do Governo 
do Estado, indicação livre: Conselheiro Nonato Lago. Segunda, terceira 
e quarta vaga indicação da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão: Conselheiro Yêdo Lobão, 1991, Conselheiro Edmar Cutrim e o 
Jorge Pavão, 2000, todos dois no ano de 2000. Então segunda, terceira 
e quarta vaga da Assembleia Legislativa. Quinta vaga, Governador do 
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Estado pega quadros de carreira do TSE de auditores, Deputado Paulo 
Neto, e indica. Está aqui na Constituição. Não sou eu que estou inven-
tando. Conselheiro Caldas Furtado, sexta vaga, Assembleia Legislativa 
do Maranhão. E Sétima vaga, portanto, Ministério Público de Contas, 
indicação do Governador. Sempre preservando quatro do Legislativo, 
três do Executivo, ou seja, depois da Constituição de 1989 Estadual, nós 
ainda temos a 6ª e a 7ª vaga para indicação, portanto, a que está sendo 
aberta agora, do Conselheiro Nonato Lago, ela é uma vaga do Legisla-
tivo, neste momento, a próxima com o Conselheiro Edmar Cutrim, ela 
também é do Legislativo, aí você vai pensar: Ah, a próxima é do Minis-
tério Público de Contas, você acabou de dizer, não, a vaga é ocupada 
pelo Poder de onde partiu a aposentadoria, como a vaga do Edmar é do 
Legislativo, a 4ª vaga, a dele que vai se abrir, continua sendo do Legis-
lativo, portanto, não tem o que discutir, não tem discussão em relação à 
legalidade, moralidade, nada disso. A próxima da Assembleia, por conta 
da aposentadoria do Conselheiro seguindo o rito normal da 6ª vaga e 
em seguida, vaga também da Assembleia, por aparecer uma vaga do 
Conselheiro Edmar Cutrim. Isso aí está muito claro em diversas ADIs, 
entre elas, a de 2.117. Portanto, a Assembleia Legislativa vai exercer 
muito, em breve, a sua atribuição constitucional e fazer a eleição diante 
de indicações que a esta Casa chegarem. Não tem indicação do Gover-
nador e, portanto, não há que se falar nesse momento em Ministério 
Público de Contas. 

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Transferido o requerimento com a au-
sência do autor, deputado César Pires, dos dois requerimentos. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Não há orador inscrito. Tempos dos Blo-
cos. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius está presente? 
Bloco Parlamentar pelo Maranhão, Marco Aurélio? Bloco Parlamentar, 
Deputado Marco Aurélio? Declina. Bloco Parlamentar Independente? 
Arnaldo Melo, ausente. Bloco Parlamentar Solidariedade, Ciro Neto? 
Deputado Rildo Amaral vai utilizar por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Bom dia, Senhoras e Senhores! Bom dia, Presidente, que nes-
te momento conduz a Sessão. Senhora Presidente, no último dia 26, 
Imperatriz viveu um sentimento misto. Muito alegre pela conquista de 
uma imperatrizense em ter sido medalhista olímpica, a primeira, a nossa 
maior atleta, até hoje, mas a cidade viveu um clima de luto no mesmo 
dia. Naquele mesmo dia, Senhora Presidente, um jovem médico tinha 
sido assassinado durante a madrugada, numa casa noturna, em Impe-
ratriz. Sentimento, até hoje, que a cidade de Imperatriz chora, antes de 
ontem, quando a mãe dele foi receber o diploma, a cidade novamente 
se compadeceu, Imperatriz não conseguiu comemorar como devia a 
conquista da Rayssa Leal, porque a cidade ainda chora a perca do seu 
filho. Chora e lamenta muito a morte do Bruno. Bruno era um jovem 
muito querido. E no momento em que o policial atira contra o jovem, 
atira contra a sociedade, atira contra uma mãe, atira contra um filho. 
Uma pessoa muito amada, uma família muito querida em nossa cida-
de. Ainda estamos de luto pelo Bruno em Imperatriz. Mas em nenhum 
momento, Senhora Presidente, a sociedade de Imperatriz atribuiu isso à 
instituição Polícia Militar, em nenhum momento. A sociedade de impe-
ratriz sabe diferenciar o que é uma ação transloucada, o que é uma ação 
naquele momento exagerada, uma ação que que ceifa a vida de um mé-
dico, de um filho, de um homem do que é o trabalho da Polícia Militar. 
A Polícia Militar em Imperatriz, muito pelo contrário, a sociedade ama 
a polícia na nossa cidade, ama no nosso estado. E quando essa Casa tem 
alguém que diz que está cheio de assassino, cheio de miliciano, cheio 
de bandido na Polícia, seria muito importante a prova disso, inclusive 
a prova quando o comandante geral que só serve para amarrar a bota 
do Secretário de Segurança, que não manda em nada, é um ocupante 

de cargo. Quando o comandante geral esteve aqui, inclusive, instruin-
do para que os policiais militares entreguem suas armas quando chega 
em uma festa. É porque o cara não tem coragem de nada, é um fraco 
no comando, é um ocupante de cargo, é uma vaca de presépio ali. E, 
infelizmente a gente tem a Polícia Militar do Estado do Maranhão sem 
comando, porque se fosse um comandante sério, um comandante de 
coragem, ele ia lá e procurar punir. Não ia administrar a Polícia só por 
rede sociais. A Polícia Militar do Estado do Maranhão está cheia de 
homens de coragem, homens que doam sua vida, e não é o erro de um, 
ontem, inclusive, na utilização dessa tribuna, por um outro deputado, 
quando ele disse os índices, que tem quase 40 policiais militares presos 
no Manelão. Isso equivale a menos de meio por cento de toda a tropa da 
Polícia Militar. E toda instituição, seja ela eclesiástica, seja ela militar, 
seja ela civil, judiciária ou legislativa, tem os bons e os maus profissio-
nais. E garanto a todos vocês, por conhecer, que a Polícia Militar tem 
mais homens e mulheres de bem, do que bandidos, milicianos, trafi-
cantes e assaltantes. Isso é uma garantia que eu dou. E no dia que eu 
souber de uma milícia no Estado do Maranhão, eu mesmo denuncio. Eu 
não venho aqui simplesmente jogar ao vento uma instituição e pessoas 
honradas que ali tem, pessoas batalhadoras. Quando essa Casa utiliza 
do seu expediente para debater porte de arma por polícia, é um erro 
absurdo. Quem pode legislar sobre porte de armas é só a União, é priva-
tivo da União, é um direito principiológico, de princípios mesmo que o 
policial pode portar a sua arma. O subcomandante da Polícia do Estado 
do Maranhão, Coronel Marco, diz que a única casa de Imperatriz que 
faz festa de porta aberta é a minha. Ninguém entra, Deputada Andreia, 
para bagunçar, porque sabe que lá sempre tem polícia. E às vezes tem 
50, 60, 70 e nunca teve um problema. Frequento a Associação de Cabos 
e Soldados da nossa região há mais de vinte anos com festa todo final 
de semana. Eu nunca presenciei um policial, por estar armado ali, utili-
zar e dizer que ali é um local que não tem regra. Que se puna os maus, 
mas também que se exalte os bons. Já onde é que eu vou estimular 
que o policial militar não ande com suas armas? Ontem, por exemplo, 
deputado Marco Aurélio, o nosso policial Rômulo, lá em Imperatriz, 
chegando no principal shopping da cidade, evitou que um cidadão es-
faqueasse outro, ele estava com a arma dele, se ele não tivesse, que era 
um momento de lazer, não tinha evitado. Assim também foi a policial 
Sabrina que foi homenageada, em todo o Brasil, ela estava na academia, 
quando viu uma pessoa ser vítima de dois meliantes, ela foi sozinha e 
perseguiu e prendeu a meliante. Se ela não tivesse com a arma dela não 
tinha acontecido. É assim também com o meu irmão e Cabo Wellington, 
estava num bar bebendo, quando viu dois elementos descerem de uma 
moto para efetuar o delito e ele sozinho prendeu os dois e estava no seu 
momento de lazer. Foi assim também com o sargento Soares, em Impe-
ratriz, da FT, foi assim também num grande assalto que teve, Deputado 
Marco Aurélio, inclusive nós estamos nisso na cidade de Imperatriz em 
que meliantes de outro estado, com a arma de grosso calibre, entraram 
nesse mesmo shopping que o soldado Rômulo, ontem, abordou uma 
pessoa, e eles, no seu momento de folga. O que é folga para o policial 
militar se eles não deixam de ser policial? Eles saíram e passaram mais 
de 24 horas para prender todos os elementos. Aonde é que eu vou deixar 
e vou discutir que o policial possa ou não utilizar a arma no seu estado? 
Só num único estado, no Maranhão, porque tem um Comandante- Ge-
ral, que é calça- bota do Secretário de Segurança. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTA-
DA DRA. CLEIDE COUTINHO - Escala Reserva, PSDB, Deputado 
Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhora Presidente. demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial, 
bom dia! Que Deus seja louvado! Senhor Presidente, eu vou pautar o 
meu pronunciamento em três partes: primeira delas, estou vindo agora 
da Procuradoria-Geral de Justiça, uma reunião com o Dr. Nicolau, que 
viemos apresentar um outro projeto inovador, um projeto pioneiro para 
todo o Brasil. Assim como já havíamos apresentado um projeto, que é a 
Rede do Bem, combate à depressão, combate a automutilação e comba-
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te ao suicídio. Um dos grandes males da sociedade moderna é a depres-
são, automutilação e o suicídio. Nós, da Assembleia Legislativa, apre-
sentamos projeto para o Governo do Estado para que pudesse implantar 
políticas públicas de combate à depressão, automutilação e suicídio. E 
esse projeto chamado Rede do Bem, foi totalmente absorvido pelas ins-
tituições do Maranhão, para a nossa alegria. E hoje é coordenado por 
uma grande promotora, uma Promotora de referência para todo o Brasil 
e que a Dra. Cristiane Lago coordena, com bastante eficiência, o Fórum 
Maranhense de Combate à Depressão, automutilação e o suicídio. E é 
algo idealizado na Assembleia, surgiu na Assembleia, a Rede do Bem, 
e a valorização da vida. E agora apresentamos um outro projeto que irei 
apresentar para a UNALE, amanhã, irei apresentar para o Parlamento 
Amazônico para que todas as Assembleias Legislativas possam apre-
sentar esse projeto, que é um Projeto de Lei regulamentando os royal-
ties, para quem não sabe, o Estado do Maranhão tem 162 municípios 
que recebem dinheiro dos royalties, e não têm nenhum pingo de trans-
parência. Vou citar 02 pequenos exemplos, a cidade de Godofredo Via-
na com 12 mil habitantes, recebe 18 milhões de royalties, e ninguém 
sabe para aonde vai, a cidade de São Pedro da Água Branca, com 12 mil 
habitantes, recebe 25 milhões de royalties e ninguém sabe para aonde 
vai. 162 municípios do Estado do Maranhão não têm transparência so-
bre a aplicação desses dinheiro dos royalties. Estamos solicitando o 
apoio do Ministério Público, o apoio do TCE, CGU, TCU, para implan-
tar esse projeto que está sendo intitulado de Rede Cidadania Fiscal. 
Teremos um seminário no final de agosto com todos os órgãos, e inclu-
sive com representantes de todo o Estado do Maranhão e que nós esta-
remos apresentando outro Projeto de Lei que está tramitando nesta 
Casa. Já recebeu o parecer favorável e que vai ter um norte para a fisca-
lização e transparência desses recursos dos royalties. E nós teremos a 
partir daí, dinheiro para as políticas públicas, não para o prefeito embol-
sar, não para comprar apartamento na Península, não para comprar ca-
beças de gado, não para comprar fazendas. Chega de palhaçada com o 
dinheiro público. Cento e sessenta e dois municípios do Estado do Ma-
ranhão não têm transparência no royalties da mineração, do petróleo, do 
ouro no Estado do Maranhão. Mas essa falta de transparência da aplica-
ção dos recursos está com os dias contados. O nosso segundo assunto, 
nossa segunda pauta de hoje: eu trago mais uma vez, Senhora Presiden-
te, o absurdo do Governo do Estado colocou para esta Casa, aprovou 
empréstimo de 180 milhões de reais, Deputado César Pires, que está 
acompanhando a sessão neste momento, somente com dois votos con-
trários, somente com voto contrário do Deputado Wellington e do De-
putado César Pires. Nós votamos contra esse empréstimo porque sabía-
mos do absurdo e agora constatamos esse absurdo. Constatamos em 
dois momentos: primeiro, a cara de pau do Governador Flávio Dino, a 
incoerência do Governador Flávio Dino e em querer ajudar o Governo 
Federal a recuperar as rodovias federais. Como se ele não recupera as 
rodovias estaduais a exemplo da 006? É um absurdo. A população de 
Balsas, a população de Riachão, a população de Tarso Fragoso, o escoa-
mento de soja do estado do Maranhão, e ele com cara de pau vem se 
oferecer ao Governo Federal para recuperar as rodovias federais. 
Como? Com que dinheiro? Com 180 milhões que ele vai tomar de em-
préstimo com juros de 202 milhões a mais? Pegando 180 milhões e vai 
pagar 202 milhões de juros. É assim que ele quer recuperar as rodovias 
federais? É muita cara de pau, é muita incoerência! Governador Flávio 
Dino, caia na real. Venha para o mundo real, saia do Twitter, saia do 
Instagram, sai do Facebook, venha para o mundo real. O Estado do 
Maranhão é um estado riquíssimo, com uma população trabalhadora, 
mas, miseravelmente, mal administrado. Um milhão e quatrocentos mil 
maranhenses estão vivendo em extrema pobreza, acorde, Governador 
Flávio Dino! Caia para real! Venha para a realidade! V. EXª não conhe-
ce as estradas do Maranhão, anda de helicóptero, anda de avião. Venha 
com o Deputado Wellington percorrer as rodovias estaduais. Senhoras e 
Senhores, isso é um escárnio, pegou um empréstimo de 180 milhões e 
vai pagar 202 milhões, só de juros, só de juros. O Estado do Paraná 
pegou um empréstimo e vai pagar menos de 50%, a capital do Pernam-
buco, a cidade de Recife, outros estados e o Estado do Maranhão pegan-
do empréstimo de 180 milhões para pagar 202 milhões, de juros. Vamos 

pagar 382 milhões, é um escárnio. É meter a mão no bolso do mara-
nhense, do trabalhador maranhense, o suor do trabalhador maranhense 
vai sair com sangue, três vezes aumento de impostos, aumentando o 
combustível toda semana e agora o empréstimo de 180 milhões para 
pagar 202 milhões de juros. Eu quero é que alguém venha debater com 
argumento. Eu quero é que alguém da base do governo. Eu quero que o 
líder do governo venha debater com argumento. Eu votei contra, na 
mesma hora o Deputado César Pires estava em atividade e me ligou: 
Deputado Wellington, e essa votação? Eu expliquei ao Deputado César 
Pires. No mesmo momento, o Deputado César Pires foi solidário e agra-
deço a Oposição, o Deputado Adriano é porque estava em atividade, 
estava ausente no momento, mas eu tenho certeza de que se estivesse 
aqui também teria votado, porque a Oposição pode ser pequena, mas é 
unida! Eu agradeço ao Deputado César Pires pelo voto também, e agora 
ele reconhece, agora a população reconhece que o voto do Deputado 
Wellington e o voto do Deputado César Pires é de resistência, de defesa 
da população, uma luta diária, uma luta permanente em defesa do bolso 
do cidadão, em defesa do cidadão maranhense e do trabalhador, que 
está pagando um alto preço, um alto juro com o suor do seu trabalho, e 
que nesse suor está transpirando sangue, pela péssima administração, 
pelo desgoverno comunista do Governador Flávio Dino. Senhor Presi-
dente, por último, eu vou finalizar fazendo a minha defesa, mais uma 
vez, dos policiais militares, bombeiros e policiais civis do Estado do 
Maranhão. Embaixo do meu sapato tem um coturno, embaixo de meu 
terno, tem uma farda, e eu defendo policial militar, policial civil, bom-
beiro do Estado do Maranhão, intransigentemente, pela nomeação de 
novos aprovados, novos aprovados em concurso da Polícia Militar e da 
Policia Civil, pela valorização da categoria contra a perseguição na Po-
lícia Militar e na Polícia Civil, e é um absurdo o policial militar ter que 
sair do seu posto de trabalho e ter que entregar uma arma, está de férias 
e ter que devolver uma arma. Um fato isolado não pode manchar a cor-
poração, e um fato isolado de um triste episódio que aconteceu em Im-
peratriz, de um jovem médico, mostra que nós temos bons elementos, 
como é 99% da Polícia Militar do Estado do Maranhão. E temos alguns 
maus elementos, como tem em todas as atividades profissionais. Nós 
não podemos macular a imagem da Polícia Militar do Estado do Mara-
nhão. E muito menos, deixar o policial desguarnecido, sem segurança, 
ele precisa prover a sua própria segurança e o policial militar precisa ter 
a sua arma para se defender, defender a população e defender a sua fa-
mília. E essas armas ficam acauteladas e, quando ele sai do serviço ou 
está saindo de férias, tem que devolver a arma. E aí não vamos falar 
nada? Vamos falar quando? Quando matarem um deputado? Quando 
estivermos aqui de luto? E um caixão estendido aqui no plenário da 
Assembleia Legislativa por que assassinaram um deputado? Só assim 
vamos fazer e falar alguma coisa. Nós somos defensores da população. 
Nós somos defensores do povo. Eu defendo a Polícia Militar, Polícia 
Civil e Bombeiros do Estado do Maranhão e defendo intransigentemen-
te. Polícia Militar do Estado do Maranhão, policial, praça e oficial aqui 
tem uma voz. A voz do Deputado Wellington é a voz dos policiais mili-
tares, policiais civis e bombeiros do Estado do Maranhão. Senhora Pre-
sidente, concluo meu pronunciamento, Deputada Socorro Waquim, la-
mentando a morte de mais um policial militar. Agora a pouco, vindo 
para Assembleia um policial militar tombou, foi assassinado, Sargento 
da Fé. Quando alguém ataca um deputado e assassina um deputado e a 
gente vem para um velório de um deputado aqui no plenário - estou 
falando de forma hipotética - mas quando alguém atenta a vida de um 
parlamentar, a vida de um promotor, a vida de um juiz, a vida de um 
delegado, a vida de policial militar, de um profissional de segurança, 
está atentando contra o Estado. É um desrespeito ao Estado, é uma aten-
tado ao estado democrático de direito, assassinar um policial militar de 
serviço, ou não, é um atentado ao estado democrático de direito, é uma 
violação ao Estado. E o Estado precisa ter ações energéticas para com-
bater isso. Nós não podemos permitir que o nosso policial militar, o 
nosso policial civil seja frouxo, seja covarde, tenha medo de ir para as 
ruas, tenha medo de enfrentar, tenha medo de ter ações prontas e rápi-
das, porque, depois, ele enfrenta o tribunal, enfrenta o Ministério Públi-
co, enfrenta ações da sociedade. Nós temos dois lados: o lado do poli-
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cial, o lado da segurança, o lado do cidadão de bem; e temos o lado do 
bandido, da marginalidade que precisa ser contido pela Justiça, que 
precisa ser preso e ir para as bases da Justiça. Mas determinados mo-
mentos há um confronto e, nesse confronto , nós temos que entender, 
temos que compreender que o lado do bem, o lado da sociedade, o lado 
da população, o lado do Estado é o lado do policial. O policial está in-
vestido no cargo para defender a sociedade, a população. E a população 
compreende isso. E um policial que tomba, um policial que é vitimiza-
do, um policial que é assassinado é um atentado ao estado democrático 
de direito é um atentado ao Estado. A nossa solidariedade a toda a Polí-
cia Militar, que está de luto. Nossa solidariedade aos familiares do Sar-
gento da Fé. E, Senhora Presidente Deputada Cleide Coutinho, quero 
pedir à Vossa Excelência, com esse coração enorme que a senhora tem, 
não precisava nem apelar para o vosso coração, mas só lembrando que 
a senhora tem um coração enorme, que, após o meu pronunciamento, 
após a conclusão de todos os oradores, que fizéssemos um minuto de 
silêncio em homenagem ao trabalho prestado por esse policial militar à 
população do Maranhão, que tombou agora, vítima da marginalidade. E 
isso mostra a insegurança de um governador que mente. Vou concluir.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADA 
CLEIDE COUTINHO – V. Exa. falou o nome? 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Um 
minuto de silêncio...

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO - Mas o nome do policial.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Sar-
gento da Fé, e neste momento nós temos o trabalho nesta Assembleia 
Legislativa, permanente, permanente de fiscalização, e lembrem-se, so-
mos o freio para conter as amarras de um governador tirano, déspota, 
que acha que o Estado sou eu, que tudo gira em torno dele, e a inse-
gurança está aí, mentiu colocando outdoor, gastando dinheiro público, 
dizendo que tem quinze mil policiais. Temos um pouco mais de dez mil 
policiais, temos homens e mulheres que passaram no concurso público 
e estão aguardando serem nomeados, que foram humilhados, ultraja-
dos, enrolados, enganados, largaram os seus empregos, faculdades para 
fazer o Curso de Formação. Alguns estão com depressão trabalhando 
em iFood, em Delivery, em várias outras profissões, e muitos estão de-
sempregados aguardando a nomeação. Fizeram o Curso de Formação, 
estudaram, não estão batendo na porta de gabinete pedindo emprego, 
não estão aqui na porta de gabinete, atrás de emprego, de cargo co-
missionado, passaram no concurso público, estudaram para passar no 
concurso público. O nosso respeito a todos aprovados em concurso do 
Estado do Maranhão, o nosso respeito à Polícia Militar e a nossa defesa 
incondicional a todos os policiais militares. Eu digo, por exemplo, na 
Assembleia, o nosso grande Comandante, Coronel Jinkings, e todos os 
Oficiais e Praças que trabalham na Assembleia Legislativa. São com-
petentes, são respeitadores, na Assembleia Legislativa. Nós temos os 
melhores profissionais da segurança pública no Estado do Maranhão. 
Parabéns, Coronel Jinkings, parabéns a todos os profissionais, todos, 
Oficiais e Praças que trabalham na Assembleia Legislativa. E o nos-
so respeito a todos os agentes de segurança no Estado do Maranhão, 
policiais militares, policiais civis, bombeiros e agentes penitenciários. 
Mais uma vez, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado 
do Maranhão e onde não chega segurança, onde não chega o braço do 
estado que Deus possa proteger a nossa população que vive à mercê da 
marginalidade, que as viaturas estão paradas nos retornos, e que o Go-
verno do Estado comprou viaturas, mas não disse que recebeu dinheiro 
do governo federal. Que Deus abençoe a todos! Que Deus abençoe o 
Estado do Maranhão!

 A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Solicitamos aos presentes posição de 
respeito para o sargento da Fé, da Fé, militar, ... a pedido do Deputado 
Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Só para fazer uma retificação, na verdade, porque dada 
a emoção e a defesa dos policiais militares, só justificando que esse 
policial militar é do nosso vizinho o Estado do Pará, o da Fé, e aí nós 

temos um grande respeito por todos os policias militares, não só do Es-
tado do Maranhão, mas de todo o Brasil. Só fazendo a retificação para 
que possa ficar o registro. Muito obrigado, Senhora Presidente. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Retificação feita, Deputado. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Não há oradores inscritos. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
DRA. CLEIDE COUTINHO – Declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Trigésima Terceira Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia três de agosto dois mil e vinte e 
um.

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

de.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell 
Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): 
Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Edson 
Araújo, Marcos Caldas e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta 
a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Deter-
minou a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi 
aprovada e concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Wellington do 
Curso, Doutora Thaíza Hortegal, Mical Damasceno, Luiz Henrique 
Lula da Silva, Duarte Júnior e Doutor Yglésio. Esgotado o tempo re-
gimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou 
aberta a Ordem do Dia, anunciando o a votação em primeiro e segundo 
turnos, regime de urgência, do Projeto de Lei  n° 008/2020, de autoria 
do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a proibição de venda de 
materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas instituições da 
rede privada de ensino infantil, fundamental, médio, superior e de pós-
-graduação, exclusivamente em um único estabelecimento, no âmbito 
do Estado do Maranhão, com pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e de Defesa dos Direitos Hu-
manos e das Minorias. O Presidente suspendeu os trabalhos para que a 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia emi-
tisse o parecer. Reaberta a sessão, o Presidente da Comissão de Edu-
cação, Deputado Luiz Henrique Lula da Silva, informou que o citado 
projeto foi aprovado, desta forma foi o mesmo submetido à deliberação 
do Plenário, sendo aprovado e encaminhado à sanção governamental. 
Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi aprovado 
e encaminhado à sanção o Projeto de Lei  nº 023/2021, de autoria do 
Deputado Rildo Amaral, que dispõe sobre financiamento e aquisição 
facilitada do sistema de energia solar fotovoltaica por servidores pú-
blicos efetivos ativos e inativos, militares e pensionistas do Estado do 
Maranhão, com pagamento de parcelas mensais por meio de consigna-
ção em folha, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de 
Administração Pública, Seguridade Social e Relação do Trabalho. Em 
seguida, foi apreciado pelo Plenário o recurso do Deputado Wellington 
do Curso, contra a decisão da Mesa, que indeferiu o Requerimento nº 
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266/2021, de sua autoria, ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Governo (Segov), Senhor 
Diego Galdino, solicitando informações referentes ao processo de audi-
toria do sorteio realizado pelo Governo do Estado denominado “Dose 
Premiada” e quem está realizando, bem como a autorização do mesmo 
pela Caixa e Ministério da Fazenda, sendo mantida a decisão da Mesa. 
Na sequência, o Pleário aprovou: Requerimento nº 282/2021, de autoria 
do Deputado Othelino Neto, solicitando que seja enviada mensagem de 
congratulações à jovem maranhense Rayssa Leal, ganhadora da Meda-
lha de Prata nas Olimpíadas de Tóquio, parabenizando-a pela grande 
conquista; Requerimento nº 284/2021, de autoria do Deputado Wendell 
Lages, solicitando que seja encaminhada mensagem de aplausos e con-
gratulações ao Cabo da Polícia Militar, Senhor Luís Flávio Bogea Serra 
Aranha, pela atitude de coragem, de forma heroica, não medindo esfor-
ços para evitar um linchamento na estrada de Ribamar; Requerimento 
nº 287/2021, de autoria do Deputado Othelino Neto, enviando mensa-
gem de congratulações ao Secretário Municipal de Saúde de Pinheiro, 
Senhor Frederico Araújo Lobato, pela sua escolha como Presidente do 
Cosemes/MA (Conselho de Secretários Municipais de Saúde), órgão 
representativo dos Secretários Municipais de Saúde do Estado. Os Re-
querimentos nºs 285 e 286/2021, de autoria do Deputado César Pires, 
foram transferidos, devido à ausência do autor. Sujeitos à deliberação 
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos:  280/2021, de autoria 
do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja enviada mensagem de 
pesar à Senhora Selma Durans, Vereadora e Presidente da Colônia de 
Pescadores do Município de Pinheiro, pelo falecimento de sua genitora, 
Senhora Maria da Glória Rodrigues Durans, ocorrido no dia 09 de julho 
do corrente ano; 281/2021, de mesma autoria, no mesmo sentido ao 
Senhor Bernardo Linhares Amorim, Presidente da Colônia de Pesca-
dores de Magalhães de Almeida e demais familiares, pelo falecimento 
do seu filho, Senhor Clodoaldo Linhares Neto, ocorrido no dia 10 de 
julho de 2021; e o Requerimento nº 283/2021, de autoria da deputada 
Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja desconsiderada a retira-
da de pauta do Projeto de Lei  nº 374/2021, de sua autoria. Não houve 
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo 
dos partidos ou Blocos ouviu-se o Deputado Doutor Yglésio, falando 
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações 
declinaram do tempo a elas destinado. Nada mais havendo a tratar, a 
sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio 
Manuel Beckman, em São Luís, 04 de agosto de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Senhora Deputada Andrea Martins Rezende
Primeira Secretária

Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segunda Secretária

RESENHA DA VOTAÇÃO DAS PROPOSIÇÕES DA CO-
MISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE AGOS-
TO DO ANO DE 2021, ÀS 10 HORAS E 30 MINUTOS, NA PLE-
NÁRIO GERVÁSIO SANTOS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                             
LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA- Presidente em exercício
BETEL GOMES
FÁBIO BRAGA

HÉLIO SOARES  
MICAL DAMASCENO
MARCO AURÉLIO
                                                                      
PAUTA DA REUNIÃO:                            
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO LEI Nº 

008/2020, de autoria do deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a 
proibição de venda de materiais escolares, métodos de ensino e simi-
lares pelas instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, 
médio, superior e de pós-graduação, exclusivamente em um único esta-
belecimento, no âmbito do Estado do Maranhão.

   
AUTORIA:  Deputado DUARTE JUNIOR
RELATOR: Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto 

do Relator                
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN 

“DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 03 de AGOSTO de 2021.

ANTONIO GUIMARÃES DE FREITAS
Secretário da Comissão 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 01/2018-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e TELEMAR NORTE LESTE S/A. OBJETO: Al-
teração subjetiva do instrumento contratual original, em razão da in-
corporação da empresa Telemar Norte Leste S/A – Em Recuperação 
Judicial, pela OI S.A. – Em Recuperação Judicial em 03/05/2021, con-
forme Ato nº 2.875 de 26/04/2021 da ANATEL e Protocolo e Justifica-
ção de Incorporação – Anexo I da Ata da Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária realizada em 30/04/21, com alteração do preâmbulo 
do Contrato 01/2018, excluindo-se os dados da empresa Telemar Norte 
Leste S/A – Em Recuperação Judicial e incluindo-se os dados da em-
presa OI MÓVEL S/A – Em Recuperação Judicial, com sede no Setor 
Comercial Norte, quadra 03, bloco A, Ed. Estação Telefônica – Tér-
reo – Parte 2, Brasília-DF, CEP: 70.713-900, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 05.423.963/0001-11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade 
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (Informática); Natureza de Despe-
sas: 33.90.40.39 – Comunicação de Dados (telefonia fixa sem pacotes 
de dados); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários 
do Tesouro; Histórico: Objeto: telefonia fixa para ALEMA, Instru-
mento Legal: Contrato n.º 01/2018-AL – 4º TA, Vigência 02/01/2021 
a 02/01/2022. Valor do Contrato: R$ 177.344,70. Gestor: Carlos E. F. 
Maciel (DTI). Informações Complementares: Valor na totalidade para 
o exercício atual. Substituição da pessoa jurídica para a Oi S/A – recu-
peração judicial.. NOTA DE EMPENHO: Para fazer face ao objeto 
deste Termo Aditivo no corrente exercício, foi emitida, pela ALEMA, a 
Nota de Empenho n.º 2021NE001272, em 28/07/2021, no valor de R$ 
175.141,69 (cento e setenta e cinco mil, cento e quarenta e um reais e 
sessenta e nove centavos) à conta da dotação acima especificada. BASE 
LEGAL:  Art. 65, II da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 
1188/2021-AL. DATA DA ASSINATURA: 03/08/2021. ASSINATU-
RA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão - De-
putado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão e CONTRATADA – TELEMAR NORTE 
LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/0001-79. São Luís–MA, 04 de agosto 
de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 
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ADITIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRA-
TO N.º 023/2016-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e TELEMAR NORTE LESTE S/A. OBJETO: Altera-
ção subjetiva do instrumento contratual original, em razão da incorpo-
ração da empresa Telemar Norte Leste S/A – Em Recuperação Judicial, 
pela OI S.A. – Em Recuperação Judicial em 03/05/2021, conforme 
Ato nº 2.875 de 26/04/2021 da ANATEL e Protocolo e Justificação de 
Incorporação – Anexo I da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Ex-
traordinária realizada em 30/04/21, com alteração do preâmbulo do 
Contrato 023/2016, excluindo-se os dados da empresa Telemar Norte 
Leste S/A – Em Recuperação Judicial e incluindo-se os dados da em-
presa OI MÓVEL S/A – Em Recuperação Judicial, com sede no Setor 
Comercial Norte, quadra 03, bloco A, Ed. Estação Telefônica – Tér-
reo – Parte 2, Brasília-DF, CEP: 70.713-900, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 05.423.963/0001-11. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade 
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (Informática); Natureza de 
Despesas: 33.90.40.13 – Comunicação de Dados; Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: 
contratação de 02 links de dados para provimento de acesso à internet 
para ALEMA. Instrumento Legal: Contrato n.º 023/2016 – 10º TA, Vi-
gência 07/04/2021 A 06/10/2021. Valor do Contrato: R$ 103.441,44. 
Gestor: Silvio Rocha Lima Filho. Informações Complementares: Va-
lor restante para p exercício de 2021, referente ao 10º aditivo. Subs-
tituição da pessoa jurídica para Oi S/A – recuperação judicial. NOTA 
DE EMPENHO: Para fazer face ao objeto deste Termo Aditivo, no 
corrente exercício, foi emitida, pela ALEMA, a Nota de Empenho n.º 
2021NE001271, em 28/07/2021, no valor de R$ 90.223,97 (noventa

mil, duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos) à conta 
da dotação acima especificada. BASE LEGAL:  Art. 65, II da Lei 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1188/2021-AL. DATA DA 
ASSINATURA: 03/08/2021. ASSINATURA:  CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Al-
ves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão e CONTRATADA – TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 
33.000.118/0001-79. São Luís–MA, 04 de agosto de 2021. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO PARA ESTÁ-
GIO.  PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1910/2021-ALEMA. 
PARTES: CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO 
SUPERIOR DOM BOSCO (Instituição de Ensino) e ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO (Unidade Conceden-
te), firmam entre si o presente Convênio. OBJETO: Este Convênio es-
tabelece cooperação recíproca entre as partes, visando à preparação de 
estudantes para o exercício de trabalho produtivo e a sua integração no 
mercado por meio de Programa de Estágio. DATA DA ASSINATURA: 
21/07/2021. ASSINATURAS:  UNIDADE CONCEDENTE-Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão - Deputado Othelino Nova 
Alves Neto – Presidente; INSTITUIÇÃO DE ENSINO- CENTRO 
UNIVERSITÁRIO UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DOM BOS-
CO – Profa.  Graciana Maria Rodrigues Cordeiro- Diretora Acadêmica 
da UNDB. São Luís (MA), 04 de agosto de 2021.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


