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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  17/03/2015 – 3ª  FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. PMDB..................................................................................06 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO..............14 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............31 MINUTOS
4. BLOCO DA UNIÃO PARLAMENTAR..........................09 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17.03.2015 – TERÇA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM  1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
(REQ. Nº  077/15)

1. PROJETO DE LEI  Nº  004/2015, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº 007/2015), QUE INSTITUI A
TRANSIÇÃO REPUBLICANA DE GOVERNO, DISPÕE SOBRE A
FORMAÇÃO DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO, DEFINE O SEU
FUNCIONAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM
PARECERES INDIVIDUAIS E FAVORAVEIS EMITIDOS PELAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEP. PROF. MARCO AURÉLIO;E DE
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E DE
RELAÇÕES DO TRABALHO- RELATOR  DEP. FERNANDO
FURTADO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA CONVOCADA EM 16.03.2015, POR
FALTA DE QUORUM REGIMENTAL.

II- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO-TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2.  PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/2015,
DE AUTORIA DA DEPUTADA FRANSCISCA PRIMO,QUE
INSTITUI A FRENTE PARLAMENTAR CONTRA A VIOLENCIA À
MULHER.COM PARECER FAVORAVEL OFERECIDO PELA
COMISSÃO DE CONSTIUTIÇÃO,JUSTIÇA E CIDADANIA.
RELATOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 079/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO STÊNIO RESENDE, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA,
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 035/
2015, QUE INCORPORA RODOVIA MUNICIPAL NA MALHA
RODOVIÁRIA ESTADUAL, NA FORMA QUE ESPECIFICA, DE
AUTORIA DO DEPUTADO RIGO TELES.

4. REQUERIMENTO Nº 080/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA,
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 120/
2014, DE SUA AUTORIA, QUE INSTITUI O PROGRAMA DE
ALIMENTOS NÃO CONSUMIDOS NO ESTADO.

5. REQUERIMENTO Nº 086/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, QUE REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

A SER REALIZADA LOGO APÓS A APROVAÇÃO DESTE
REQUERIMENTO, O PROJETO DE LEI Nº 040/2015, QUE DISPÕE
SOBRE REGRA ESPECÍFICA PARA GARANTIR O ACESSO À
INFORMAÇÃO.

III – REQUERIMENTO  A DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO Nº 081/2015, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, QUE REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA FALTA NA SESSÃO PLENÁRIA
DO DIA 12/03/2015, POIS ESTAVA REPRESENTANDO ESTA CASA
LEGISLATIVA EM AUDIÊNCIA REALIZADA NA CÂMARA
MUNICIPAL DE IMPERATRIZ/MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDA
DATA: 17/03/2015 – TERÇA-FEIRA

URGÊNCIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 040/15, de autoria do Poder Executivo,

encaminhado pela Mensagem n° 034/15, que dispõe sobre regras específicas
para garantir o acesso a informações no âmbito do Estado do Maranhão,
alerta a Lei n° 6.107, de 27 de julho de 1994, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 039/15, de autoria do Senhor Deputado

Antonio Pereira, que incorpora estrada vicinal a malha rodoviária estadual
na forma que especifica.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 010/15, de autoria  Senhor

Deputado Cabo Campos, que concede a Medalha Manoel Beckman, ao
Senhor Domingos Eduardo da Silva, Promotor da V Promotria Criminal de
Imperatriz-MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA  DIRETORA DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, em 16/03/15.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dezesseis de março do ano de dois mil e quinze.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Edilázio Júnior.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores Deputados: Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andrea Murad, Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macêdo, Fernando Furtado, Francisca Primo, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados:
Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto Coutinho (com justificativa),
Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Paulo Neto e Valéria Macêdo.

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para
fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto Bíblico.
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A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO

DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA - (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N° 034 /2015

São Luís, 13 de março de 2015

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei, que dispõe sobre as
regras específicas para garantir o acesso a informações no âmbito do Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Regulamentando as disposições contidas no inciso XXXIII do
art. 5°, no Inciso II do §3° do art. 37 e no §2° do art. 216 da Constituição
da República, o Congresso Nacional decretou e a Presidência da República
sancionou a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, lei de
caráter nacional que traz normas gerais sobre o acesso a informações
públicas, que subordinam inclusive os demais entes federados, e todas as
esferas de Poder.

O art. 45 da referida Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de
2011, assim dispõe:

Art. 45. Cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios,
em legislação própria, obedecidas as normas gerais estabeleci das nesta
Lei, definir regras específicas, especialmente quanto ao disposto no art. 9º
e na Seção II do Capítulo III.

Como se observa, a lei busca dar concretude ao direito do cidadão
ao “acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre
atos de governo”, fruto de disposição constitucional expressa a partir da
Emenda Constitucional nº 19, de 04 de junho de 1998.

Considerando que a Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, entrou em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a sua publicação, que
ocorreu em 18 de novembro de 2011, depreende-se que o Estado do
Maranhão está em mora com a sua obrigação constitucional há mais de três
anos na garantia desse direito básico do cidadão.

A mora legislativa, inclusive, é objeto de ação constitucional de
Mandado de Injunção, impetrado ainda em março de 2014. O processo
tramita no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão sob o n°
13173/2014 e aguarda julgamento.

Portanto, senhor Presidente, em razão da acentuada mora
legislativa, solicito da Assembleia Legislativa a adoção do regime de
urgência para a apreciação do presente projeto de lei.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 040/2015

Dispõe sobre regras específicas para garantir o
acesso a informações no âmbito do Estado do
Maranhão, altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de
1994, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1° Esta Lei dispõe sobre as regras específicas para garantir o
acesso a informações públicas no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:
I - os órgãos públicos integrantes da administração direta dos

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas do
Estado e do Ministério Público do Estado do Maranhão.

II - as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pelo Estado do Maranhão.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às
entidades privadas e aos Municípios que recebam, para realização de
ações de interesse público, recursos públicos provenientes do orçamento
do Estado ou mediante subvenções sociais, contratos de gestão, termos de
parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

Parágrafo único. A publicidade a que estão submetidas as entidades
citadas no caput refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua
destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente
obrigadas.

Art. 3° Os órgãos e entidades referidos nos arts. 1º e 2º deverão
observar as disposições previstas na legislação federal, quanto às normas
gerais, e na presente lei, quanto às regras específicas.

Art. 4° Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a
assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser
executadas em conformidade com os princípios básicos da administração
pública e com as seguintes diretrizes:

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo
como exceção;

II - divulgação de informações de interesse público,
independentemente de solicitações;

III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela
tecnologia da informação;

IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública;

V - desenvolvimento do controle social da administração pública.
Art. 5° Para os efeitos desta Lei, considera-se:
I - informação - dados, processados ou não, que podem ser

utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em
qualquer meio, suporte ou formato;

II - dados processados - dados submetidos a qualquer operação
ou tratamento por meio de processamento eletrônico ou por meio
automatizado com o emprego de tecnologia da informação;

III - documento - unidade de registro de informações, qualquer
que seja o suporte ou formato;

IV - informação sigilosa - aquela submetida temporariamente à
restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a
segurança da sociedade e do Estado;

V - informação pessoal - aquela relacionada à pessoa natural
identificada ou identificável;

VI - tratamento da informação - conjunto de ações referentes à
produção, recepção, classificação, utilização acesso, reprodução, transporte,
transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação,
avaliação, destinação ou controle da informação;

VII - disponibilidade - qualidade da informação que pode ser
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

VIII - autenticidade - qualidade da informação que tenha sido
produzida, expedi da, recebida ou modificada por determinado indivíduo,
equipamento ou sistema;

IX - integridade - qualidade da informação não modificada, inclusive
quanto à origem, trânsito e destino;

X - primariedade - qualidade da informação coletada na fonte, com
o máximo de detalhamento possível, sem modificações;

XI - informação atualizada - informação que reúne os dados mais
recentes sobre o tema, de acordo com sua natureza, com os prazos previstos
em normas específicas ou conforme a periodicidade estabelecida nos



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2015 5
sistemas informatizados que a organizam;

XII - documento preparatório - documento formal utilizado como
fundamento da tomada de decisão ou de ato administrativo, a exemplo de
pareceres e notas técnicas.

XIII - transparência ativa - dever dos órgãos e entidades promover,
independente de requerimento, a divulgação em seus sítios na Internet, e
em outros meios, informações de interesse coletivo ou geral por eles
produzidas ou custodiadas;

XIV - transparência passiva - fornecimento de informações
solicitadas mediante requerimento perante o Serviço de Informação ao
Cidadão.

Art. 6° É dever do Estado garantir o direito de acesso à informação,
que será franqueada mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

CAPÍTULO II
DO ACESSO AS INFORMAÇÕES E DA SUA DIVULGAÇÃO

Art. 7° O acesso a informações públicas será assegurado mediante:
I - criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e

entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:
a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas

unidades; e
c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a

informações.
II - realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à

participação popular ou a outras formas de divulgação;
III - divulgação em seus sítios na internet de informações de

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, obedecidos
os requisitos mínimos previstos na legislação federal.

Art. 8° Os órgãos e entidades referidos no art. I ° deverão instalar
os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC, a que se refere o artigo 7°,
inciso I, desta Lei, em local com condições apropriadas, infraestrutura
tecnológica e equipe capacitada, a quem compete:

I - o recebimento do pedido de acesso;
II - o registro do pedido de acesso em sistema eletrônico específico

e a entrega de número do protocolo, que conterá a data de apresentação do
pedido; e

III - o encaminhamento do pedido recebido e registrado à unidade
responsável pelo fornecimento da informação, quando couber.

§ 1 ° - No âmbito do Poder Executivo, compete às secretarias, aos
órgãos ou às entidades da administração pública direta ou indireta, em suas
áreas funcionais, o de dever instituir Serviços de Informações ao Cidadão
- SIC, com a designação pelos secretários de Estado ou pelas autoridades
máximas, no prazo de 60 (sessenta) dias, dos responsáveis pelos Serviços
de Informações ao Cidadão - SIC, que terão ainda as seguintes atribuições:

I - assegurar o cumprimento das normas relativas ao acesso à
informação, de forma eficiente e adequada aos objetivos desta Lei;

II - monitorar a implementação do disposto nesta Lei e apresentar
à Secretaria de Estado de Transparência e Controle relatórios semestrais
sobre o seu cumprimento;

III - recomendar as medidas indispensáveis à implementação e ao
aperfeiçoamento das normas e procedimentos necessários ao correto
cumprimento do disposto nesta Lei.

IV - orientar as respectivas unidades no que e se refere ao
cumprimento do disposto nesta Lei.

§2° No âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal
de Contas do Estado e do Ministério Público do Estado, atos regulamentares
próprios criarão os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC no prazo de
60 (sessenta) dias.

§3° - Para o pleno desempenho de suas atribuições, os Serviços de
Informações ao Cidadão - SIC deverão manter intercâmbio permanente
com os serviços de protocolo e arquivo, buscar informações junto aos
gestores de sistemas informatizados e bases de dados, inclusive de portais
e sítios institucionais e atuar de forma integrada com os serviços de
ouvidoria.

§4° - Os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC,
independentemente do meio utilizado, deverão ser identificados com ampla
visibilidade.

§5° - Nas unidades em que não houver SIC, será oferecido serviço
de protocolo para o recebimento e registro dos pedidos de acesso à
informação.

§6° - Se a unidade descentralizada não detiver a informação, o
pedido será encaminhado ao SIC do órgão ou entidade central, que
comunicará ao requerente o número do protocolo e a data de recebimento
do pedido, a partir da qual se inicia o prazo de resposta.

Art. 9° O serviço de busca e fornecimento da informação é gratuito,
salvo nas hipóteses de reprodução de documentos pelo órgão ou entidade
pública consultada, situação em que poderá ser cobrado exclusivamente o
valor necessário ao ressarcimento do custo dos serviços e dos materiais
utilizados.

§ 1 ° Na impossibilidade de obtenção de cópia no âmbito do
próprio Poder Público, o requerente poderá solicitar que, às suas expensas
e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro
meio que não ponha em risco a integridade do documento original.

§2° Estará isento de ressarcir os custos previstos no caput todo
aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do
sustento próprio ou da família, declarada nos termos do art. 1° da Lei
Federal n” 7.115, de 29 de agosto de 1983.

§3° A informação armazenada em formato digital será forneci da
preferencialmente nesse formato, caso haja anuência do requerente ou a
sua impressão seja inviável.

Art. 10. É direito do requerente a obtenção do inteiro teor da
decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Parágrafo único. Quando não for autorizado o acesso por se tratar
de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser
informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua
interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente
para sua apreciação.

CAPÍTULO 111
DOS RECURSOS

Art. 11. No caso de indeferimento de acesso à informação ou às
razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra
a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

§ 1º Na ausência de regulamentação própria, o recurso será dirigido
à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada.

§2° No âmbito do Poder Executivo, quando a decisão pelo
indeferimento de acesso à informação ou às razões da negativa do acesso
for proferida por secretário de Estado ou por dirigente máximo de órgão ou
entidade da administração pública direta ou indireta, em suas áreas
funcionais, o recurso deverá ser dirigido diretamente à Secretaria de Estado
de Transparência e Controle.

Art. 12. Interposto o recurso, caso não haja retratação, a autoridade
que proferiu a decisão de indeferimento de acesso à informação ou às
razões da negativa do acesso, encaminhará a decisão de negativa e as razões
do recurso, no prazo de 05 (cinco) dias, à autoridade competente para o
julgamento do recurso, que deverá se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Art. 13. Se após o julgamento do recurso de que trata o art. 11,
ainda houver recusa total ou parcial de acesso à informação ou às razões da
negativa do acesso, o requerente poderá recorrer à Secretaria de Estado de
Transparência e Controle, que deliberará no prazo de 10 (dez) dias,
podendo inclusive determinar a classificação ou a reclassificação de
informação.

§ 1 o Verificada a procedência das razões do recurso, a Secretaria
de Estado de Transparência e Controle determinará ao órgão ou entidade
que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto
nesta Lei.

§2° Negado o acesso à informação pela Secretaria de Estado de
Transparência e Controle, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista
de Reavaliação de Informações a que se refere o art. 27.

Art. 14. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação
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de informação protocolizado em órgão ou entidade do Poder Executivo,
poderá o requerente recorrer ao Secretário de Estado ou dirigente máximo
de órgão ou entidade da área, sem prejuízo das competências da Secretaria
de Estado de Transparência e Controle e da Comissão Mista de Reavaliação
de Informações.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente será submetido à
Secretaria de Estado de Transparência e Controle e à Comissão Mista de
Reavaliação de Informações depois de submetido à apreciação de pelo
menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou
a decisão impugnada, quando não tiver a decisão sido proferida por
Secretário de Estado ou dirigente máximo de órgão ou entidade da área, e,
nos casos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, pelos respectivos
comandantes.

§2° Indeferido o recurso que tenha como objeto a desclassificação
de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista
de Reavaliação de Informações a que se refere o art. 27.

Art. 15. Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias
proferidas no recurso previsto no art. 11 e de revisão de classificação de
documentos sigilosos serão objeto de regulamentação própria dos Poderes
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público do
Estado, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer
caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

CAPÍTULO IV
DAS RESTRIÇÕES DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 16. Não poderá ser negado acesso à informação necessária à
tutela judicial ou administrativa de direito fundamental quando requerida
por quem comprove possuir legitimidade para demandar em juízo o direito.

Parágrafo único. As informações ou documentos que versem sobre
condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não poderão ser
objeto de restrição de acesso.

Art. 17. O disposto nesta Lei não exclui as demais hipóteses
legais de sigilo e de segredo de justiça nem as hipóteses de segredo industrial
decorrentes da exploração direta de atividade econômica pelo Estado ou
por pessoa física ou entidade privada que tenha qualquer vínculo com o
poder público.

Seção II
Da Classificação da Informação quanto ao Grau e Prazos de

Sigilo

Art. 18. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade
ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações de que
trata o art. 23 da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, e na
legislação em vigor, no que se refere ao território, serviços, órgãos, entes e
altas autoridades estaduais.

Seção III
Dos Procedimentos de Classificação, Reclassificação e

Desclassificação

Art. 19. Regulamento de cada um dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Ministério Público do Estado e do Tribunal de
Contas do Estado disporá sobre procedimentos e medidas a serem adotados
para o tratamento de informação sigilosa, de modo a protegê-la contra
perda, alteração indevida, acesso, transmissão e divulgação não autorizados.

Art. 20. A classificação do sigilo de informações no âmbito do
Estado do Maranhão é de competência:

I - no grau de ultrassecreto, das seguintes autoridades:
a) Governador do Estado;
b) Presidente da Assembleia Legislativa;
c) Presidente do Tribunal de Justiça;
d) Presidente do Tribunal de Contas do Estado;

e) Procurador-Geral de Justiça.
II - no grau de secreto, das autoridades referidas no inciso I, dos

secretários de estado, titulares de autarquias, fundações ou empresas
públicas e sociedades de economia mista; e

III - no grau de reservado, das autoridades referidas nos incisos I
e II e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, de acordo
com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o
disposto nesta Lei e na Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

§ 1 ° A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à
classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela
autoridade responsável a agente público, vedada a subdelegação.

§2° No âmbito do Poder Executivo, a autoridade ou outro agente
público que classificar informação como sigilosa deverá encaminhar a
decisão à Comissão Mista de Reavaliação de Informações e à Secretaria de
Estado de Transparência e Controle no prazo de 20 (vinte) dias.

§3° No âmbito dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Tribunal
de Contas e do Ministério Público do Estado, o agente público que classificar
informação como sigilosa deverá encaminhar a decisão à autoridade máxima
corresponde, prevista no inciso I deste artigo, no prazo de 20 (vinte) dias.

Art. 21. A classificação de informação em qualquer grau de sigilo
deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes
elementos:

I - assunto sobre o qual versa a informação;
II - fundamento da classificação, observados os critérios

estabelecidos na legislação federal e no art. 19 desta Lei;
III - indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias,

ou do evento que defina o seu termo final, conforme limites previstos na
legislação federal e no art. 19 desta Lei;

IV - identificação da autoridade que a classificou.
Parágrafo único. A decisão referida no caput será mantida no mesmo

grau de sigilo da informação classificada.
Art. 22. A classificação das informações será reavaliada pela

autoridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior,
mediante provocação ou de oficio, a cada período de 2 (dois) anos, com
vistas à sua desclassificação ou à redução do prazo de sigilo, observado o
disposto na legislação federal e no art. 19 desta Lei.

Art. 23. Regulamento de cada um dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério
Público do Estado do Maranhão, de que trata o art. 19 desta Lei, poderá
dispor sobre procedimentos específicos ou prazos menores que o previsto
no caput.

Art. 24. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade publicará,
anualmente, até o último dia útil do mês de janeiro, em sítio à disposição na
internet e destinado à veiculação de dados e informações administrativas,
nos termos de regulamento:

I - rol das informações que tenham sido desclassificadas no
exercício anterior;

II - rol de documentos classificados em cada grau de sigilo, com
identificação para referência futura;

III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de
informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações
genéricas sobre os solicitantes.

§ 1º Os órgãos e entidades deverão manter exemplar impresso da
publicação prevista no caput para consulta pública em suas sedes.

§2° Os órgãos e entidades manterão extrato com a lista de
informações classificadas, acompanhadas da data, do grau de sigilo e dos
fundamentos da classificação.

Seção IV
Das Informações Pessoais

Art. 25. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de
forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e
imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As informações pessoais, a que se refere este artigo, relativas
à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I - terão seu acesso restrito, independentemente de classificação
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de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de
produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas
se referirem;

II - poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros
diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se
referirem.

§2° Aquele que obtiver acesso as informações de que trata este
artigo será responsabilizado por seu uso indevido.

§3° O consentimento referido no inciso II do § 1° não será exigido
quando as informações forem necessárias:

I - à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver
física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para
o tratamento médico;

II - à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente
interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação
da pessoa a que as informações se referirem;

III - ao cumprimento de ordem judicial;
IV - à defesa de direitos humanos; ou
V - à proteção do interesse público e geral preponderante.
§4° A restrição de acesso à informação relativa à vida privada,

honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de
prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das
informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a
recuperação de fatos históricos de maior relevância.

§5° Regulamento de cada um dos Poderes Executivo, Legislativo
e Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público do
Estado disporá sobre os procedimentos para tratamento de informação
pessoal.

CAPÍTULO V
DA REAVALIAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS

Art. 26. Regulamento de cada um dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério
Público do Estado poderá criar comissão para a reavaliação de informações,
inclusive com poder de revisão das decisões tomadas pelas autoridades
previstas no art. 21 desta Lei.

Art. 27. No âmbito do Poder Executivo, fica instituída a Comissão
de Reavaliação de Informações, que será integrada inicialmente pelos titulares
dos seguintes órgãos:

I - Casa Civil, que a presidirá;
II - Secretaria de Estado de Transparência e Controle, a quem

compete a secretaria-executiva;
III - Secretaria de Estado da Segurança Pública;
IV - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento;
V - Secretaria de Estado da Fazenda;
VI - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação

Popular;
VII - Procuradoria-Geral do Estado;
VIII- Secretaria de Estado da Gestão e Previdência.
§ 1 ° O Governador do Estado poderá modificar a composição da

Comissão de Reavaliação de Informações por Decreto.
§2° A Comissão de Reavaliação de Informações aprovará, por

maioria absoluta, regimento interno que disporá sobre sua organização e
funcionamento, devendo ser publicado no Diário Oficial do Estado.

Art. 28. Às comissões de reavaliação de que tratam os arts. 26 e
27 desta Lei, e às autoridades de que trata o art. 21, inciso I, desta Lei, em
sua falta, caberão decidir sobre o tratamento e a classificação de informações
sigilosas e terão competência para:

I - requisitar da autoridade que classificar informação,
esclarecimento ou conteúdo, parcial ou integral da informação;

II - rever a classificação de informações, de ofício ou mediante
provocação de pessoa interessada, observado o disposto no art. 7° da Lei
Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, e demais dispositivos
desta Lei;

III - decidir recursos previstos em regulamento próprio e, no
âmbito do Poder Executivo, das decisões proferidas:

a) pela Secretaria de Estado de Transparência e Controle, em grau
recursal, a pedido de acesso à informação ou às razões da negativa de
acesso à informação; ou

b) pelo Secretário de Estado ou autoridade com a mesma
prerrogativa, em grau recursal, a pedido de desclassificação ou reavaliação
de informação classificada.

CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES

Art. 29. Para fins de responsabilidade, serão aplicados os artigos
32 a 34 da Lei nº 12.527/2011.

Art.30. O inciso XVI do art. 209 da Lei n° 6.107, de 27 de julho de
1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 209. ( ... )
XVII - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do
cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver
suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra
autoridade competente para apuração;” (NR)

Art. 31. O Capítulo IV do Título IV da Lei n° 6.107, de 27 de
julho de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte art. 220-A:

“Art. 220-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado
civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a
outra autoridade competente para apuração de informação
concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha
conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo,
emprego ou função pública.”

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.32. Aplica-se, no que couber, a Lei Federal nº 9.507, de 12 de
novembro de 1997, em relação à informação de pessoa, física ou jurídica,
constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou
de caráter público.

Art. 33. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o Tribunal
de Contas do Estado e o Ministério Público do Estado Maranhão deverão
regulamentar o disposto nesta Lei, inclusive no que se refere ao treinamento
de agentes públicos e monitoramento dos procedimentos de acesso à
informação, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua
publicação.

Art. 34. Esta Lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÃO LUÍS, DE   DE 2015, 1940 DA INDEPENDÊNCIA E 127º DA
REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

REQUERIMENTO Nº 079/ 15

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembléia
(Art.163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 035/2015,
que Incorpora rodovia Municipal na Malha Rodoviária Estadual, na
forma que especifica, de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles.
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PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de março de 2015. - Stênio
Resende - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.03.15
EM: 16.03.15

REQUERIMENTO Nº 080/ 15

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembléia
(Art.163 inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 120/2014,
que Institui o Programa de Alimentos não consumidos no Estado, de
minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de março de 2015. -
Francisca Primo - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.03.15
EM: 16.03.15

REQUERIMENTO N.º 081 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de ouvida
a Mesa, que seja Justificada a falta, na sessão do dia 16/03/2015, pois na
mencionada data esteve representando esta casa Legislativa em Audiência
realizada na Câmara Municipal de Imperatriz – MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
em 16 de março  de 2015. - RICARDO RIOS - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.03.15
EM: 16.03.15

REQUERIMENTO Nº 082 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja solicitada à Comissão de Obras e Serviços Públicos, desta
Casa, a inclusão da vistoria das estradas que ligam os municípios de
Trizedela do Vale à São Luiz Gonzaga e São Luiz Gonzaga à BR 316, na
programação da viagem da Comissão a Bacabal, marcada para a próxima
quinta-feira,  dia 19 de março de 2015.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do “Palácio Manoel
Bequimão”, em 12 de março de 2015. - Roberto Costa - Deputado Estadual
- PMDB
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE ENCAMINHE-SE À COMISSÃO
DE OBRAS, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 16.03.2015

REQUERIMENTO Nº083 / 15

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida  a mesa, seja agendada uma Audiência
Pública através das comissões de Direitos Humanos e de Segurança desta
casa, para tratar da Política Estadual da Mulher, a ser  realizada, no dia 24
de março, de 2015  terça feira , às 15 horas no Plenarinho.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANOEL BEQUIMÃO, EM 12 DE MARÇO DE 2015. - CABO
CAMPOS - Deputado Estadual -  “A Força que vem da Fé”

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE ENCAMINHE-SE À COMISSÃO
DE DIREITOS HUMANOS, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 16.03.2015

REQUERIMENTO Nº 084 / 15

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja solicitada
à Comissão de Obras e Serviços Públicos, extensiva aos demais deputados,
desta Casa, uma reunião com a Bancada Federal Maranhense na
cidade de Imperatriz - MA, no dia 27/03/2015, para tratarmos sobre
assuntos pertinentes a duplicação da BR-010 – travessia urbana de
Imperatriz.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de março de 2015. -
LÉO CUNHA - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE ENCAMINHE-SE À COMISSÃO
DE DIREITOS HUMANOS, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 16.03.2015

REQUERIMENTO N° 085 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvido o Plenário seja encaminhado ofício ao Senhor Presidente da Comissão
de Obras desta Casa Legislativa, Deputado Vinicius Louro, requerendo
participação na visita desta bancada na cidade de Bacabal para a vistoria
das obras do Hospital Regional, Laura Vasconcelos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de MARÇO de 2015. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - Deputado Estadual - 2º Secretário

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE ENCAMINHE-SE À COMISSÃO
DE DIREITOS HUMANOS, PARA AS PROVIDÊNCIAS.
EM: 16.03.2015

REQUERIMENTO Nº 086 / 15

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro à Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja discutido
e votado em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a aprovação deste requerimento, para discussão e
votação do Projeto de Lei nº 040 /15, que dispõe sobre regras especificas
para garantir o acesso a informação.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, em 16 de
março  de 2015. - Fábio Macedo - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 17.03.15
EM: 16.03.15

INDICAÇÃO N° 172 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que seja
encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Reitor do IFMA – Instituto Federal
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do Maranhão -, Sr. Francisco Roberto Brandão Ferreira, a presente indicação
no sentido de instalação de um Campus Avançado do supracitado instituto
na cidade de Amarante do Maranhão.

Em contato com habitantes dessa cidade, constatou-se uma real
necessidade de implementação do IFMA tendo em vista a falta de
capacitação dos jovens para a inserção no mercado de trabalho. Com
população de mais de 39.000 habitantes (FONTE: IBGE/2014) a cidade
de Amarante do Maranhão merece esse investimento.

Entendemos ser de extrema necessidade – e, por óbvio, urgência -
a implantação desse instituto, pois, dará a todos uma melhor condição de
aplicabilidade de mão de obra mais qualificada de modo a efetivar e inserir
jovens no mercado de trabalho.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 16 de março 2015. - Prof. Marco Aurélio da Silva
Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 173 / 15

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Senhor Davi de Araújo Teles, Presidente da Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, solicitando a
regularização do abastecimento de água na Rua Travessa da Palmeira no
Bairro Caratatiua, situação que causa transtornos à população diariamente.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de março de 2015. -
Sergio Frota - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 174 / 15

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Edivaldo Holanda
Júnior, prefeito do Município de São Luís e ao Secretário de Obras do
Município, Senhor Antônio Araújo, solicitando que seja feita, a revitalização
do local onde funciona a Feira Livre do bairro Cidade Operária - São Luís,
as condições estão precárias, causando diversos transtornos aos feirantes
e aos moradores da localidade.

A Feira da Cidade Operária é um importante ponto comercial para
todas as famílias daquela área, é dever do Município trazer melhorias para
esta importante área onde se tem um papel importante para o bairro.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de março de 2015. -
Sergio Frota - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO nº 175 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado o ofício ao Senhor Governador Flávio Dino,
solicitando-lhe que envie a esta Casa emenda ao Decreto do Governo do
Estado Nº 30.612 de 02 de janeiro de 2015, que institui o Plano de Ações
“Mais IDH” e seu respectivo Comitê Gestor, incluindo a participação da
Secretaria de Planejamento e Orçamento.

Enquanto Delegado do MDA, fui coordenador do Programa de
Desenvolvimento Territorial e do Programa Territórios da Cidadania, que
tem dentre suas diretrizes principais o planejamento participativo e a
articulação institucional. Algumas ações desdobravam em acordos de
parceria com Secretarias de Governo e as dificuldades de efetivação davam-
se, principalmente, pela não participação da SEPLAN nos momentos de
discussões e definições, Secretaria esta que, dentre suas finalidades, planeja,
organiza e executa as políticas de Governo, além de elaborar a programação
orçamentária.

Considerando que o Plano será executado de forma integrada,
observando os princípios da intersetorialidade, participação social e controle
social, solicitamos a inclusão da SEPLAN no Comitê Gestor do Plano
de Ações “Mais IDH”, visando a ampliação de diálogo com os setores
orçamentários do Estado e as ações estratégicas do Planejamento
participativo.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 12 de MARÇO de 2015. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio -
Deputado Estadual – PT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 176 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao Senhor Flávio Dino, Governador do
Estado do Maranhão, e ao Senhor Clayton Noleto, Secretario de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, solicitando em caráter de urgência
que viabilize a conclusão das obras da MA-008 que liga os municípios de
Paulo Ramos e Marajá do Sena.

A conclusão desta obra é de extrema necessidade para a população
da região, pois dará fim a grandes contratempos e prejuízos gerados devido
ao péssimo estado de conservação da mesma. Por isso solicitamos a urgência
no atendimento desta demanda.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de março de 2015. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - Deputado Estadual - 2º Secretário

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 177 / 15

Senhor Deputado,

Requeremos, nos termos do artigo 152, artigo 153 e 154 do
Regimento Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flavio Dino,
requerendo a transformação da Secretaria Extraordinária da Juventude em
Secretaria Ordinária da Juventude, tendo em vista se tratar de uma medida
de interesse público.

Considerando ser esta uma Secretaria Extraordinária, hoje vinculada
à Casa Civil, qualquer ato para a Juventude se torna burocrático e lento,
impedindo a execução de programas específicos. Desta forma a
transformação em Secretaria Ordinária se faz necessária para dotar a pasta
de uma estrutura com autonomia operacional e orçamentária, uma vez que,
a participação da Juventude tem sido cada vez maior nas áreas econômicas
e educacionais no Estado do Maranhão, tornando-se imprescindível a
observação, o incentivo e o cuidado com a Juventude maranhense.

No Maranhão a Juventude representa 30% da população do
estado, quantificando em 2 (dois) milhões de maranhenses, a População
Economicamente Ativa (PEA) inclui os indivíduos que possuem entre 10
e 60 anos, isto é, tendo incentivos a Juventude é altamente rentável e
produtiva.
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Entretanto a Juventude maranhense passa por uma grave crise,

educacional e econômica onde 79% da Juventude que esta na faixa etária de
24 a 29 anos trabalha e somente 3,3% permanecem estudando, portanto,
deixa de se especializar e produzir produtos com maior valor agregado,
sendo o principal produto que a Juventude maranhense trabalha são artigos
primários como alumínio, minério de ferro e grãos, o que desvaloriza a mão
de obra da Juventude, cerva de 23,9% desta população não estuda e não
tem trabalho.

Apesar da criação do Conselho Estadual da Juventude
(CEJOVEM), não existem programas públicos que protejam a Juventude
de forma especifica e direcionada no âmbito profissional ou que melhore
sua qualidade de vida. Não há por exemplos, programas estaduais que
combatam o crescimento da criminalidade entre os jovens; o uso de
entorpecentes; e proliferação das facções criminosas.

A Secretaria Estadual Ordinária da Juventude terá maiores
condições de arrecadar fundos que incentivam a juventude nos setores
culturais, educacionais, na prevenção de doenças, acidentes, na saúde em
geral e no acesso a empregos, visto ser este o segmento que muito contribui
para a economia do Estado.

A juventude é de fundamental importância para qualquer país,
para qualquer organização, a juventude é o grupo que renova, que questiona;
é a juventude que capta as mudanças com mais facilidade. Estas mudanças
que estão acontecendo na cultura, na sociedade. Qualquer estado que não
invista na juventude, não tem futuro, então, para dar resposta a novos
tempos, novas épocas, a juventude é presente futuro.

Qualquer investimento feito a nossa juventude não deve ser
apontado como despesa, mas como economia, principalmente na área de
segurança e saúde.

Pelo exposto, torna-se evidente que a Juventude é de fundamental
importância para qualquer Estado, para qualquer País.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 13 DE MARÇO DE 2015 – JUNIOR VERDE
– DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICACÃO N° 178 / 15

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Senhor Governador do
Estado, Flávio Dino e ao Reitor da Universidade Estadual do Maranhão –
UEMA, Gustavo Pereira da Costa, reiterando o pedido da Indicação de nº
284/2011, que solicita, em regime de urgência, a adoção de medidas legais
e administrativas necessárias, no sentido de Implantar o Curso de Direito
no Campus da Universidade Estadual do Maranhão no Município de
Presidente Dutra, neste Estado.

A presente indicação objetiva ratificar a indicação de nº 284/2011,
que solicita a implantação do Curso de Direito naquela instituição de
ensino. Ressalte-se que o Município de Presidente Dutra é uma espécie de
Capital do Maranhão Central, com uma população estimada em 45.000
habitantes. Dispõe de duas varas da Justiça Comum estadual, uma Vara da
Justiça do Trabalho, que jurisdicionam vários municípios daquela região.
Possui também uma representação da Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB, Subseção Presidente Dutra, com um expressivo número de
advogados, de modo que entre causídicos, juízes estaduais e federais não
haverá problema na contratação de professores para lecionar no curso
respectivo.

O Maranhão Central é muito carente em ensino superior,
necessitando, portanto, de atenção nesta área de ensino superior e é bastante
viável sua implantação naquele município, de tal modo que o Governo do
Maranhão deve realizar esforço no sentido de levar a faculdade de direito
da UEMA para o Campus do Município de Presidente Dutra. Sua
implantação poderá, também, centralizar o oferecimento de ensino no

curso respectivo a estudantes de todas as outras cidades daquela região
com menor custo a todos.

Desta forma, por seu grande alcance, apresenta-se esta indicação
como propositura de relevante interesse aos habitantes daquele município,
esperando contar com o indispensável apoio dos nobres deputados para a
aprovação desta indicação de grande interesse público.

São Luís (MA), 11 de março de 2015. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICACÃO N.° 179 / 15

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, reiterando o
pedido constante da Indicação nº 377/2012, que solicita, em regime de
urgência, a adoção de providências no sentido de realizar Recuperação
asfáltica da Rodovia MA - 006 no trecho compreendido entre Grajaú
e Formosa da Serra Negra, em uma extensão de 80 Km, neste Estado.

A presente indicação objetiva ratificar a indicação de nº 377/2012,
solicitando liberação de recursos financeiros para execução de serviços de
recuperação asfáltica da rodovia em referência. Cumpre ressaltar que,
passados quase 03 (três) anos desde a apresentação da daquela indicação,
a intrafegabilidade da Rodovia MA - 006 se agravou ainda mais,
principalmente no período chuvoso, pois continua a inviabilizar o
deslocamento de pessoas que habitam aquela localidade e ainda dificulta o
escoamento dos produtos agropecuários da região. A via respectiva ainda
continua sem acostamento, com mato margeando os dois lados da estrada,
com ocorrência cada vez maior de casos de assaltos, roubos, e inúmeros
acidentes graves com muitas vítimas fatais. Por isso, o serviço de
recuperação asfáltica da Rodovia MA – 006, com a máxima urgência,
atenderá antigo anseio daquela população e trará mais segurança e melhores
condições de vida àqueles moradores bem como relevante desenvolvimento
àquela parte do Sul do Maranhão.

Desta forma, por seu grande alcance, apresenta-se esta indicação
como propositura de relevante interesse aos habitantes daquela região,
esperando poder contar com o indispensável apoio dos nobres deputados
para a aprovação desta indicação de grande interesse público.

São Luís (MA), 11 de março de 2015. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 180 / 15

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado oficio ao Senhor Flávio Dino, Governador do
Estado do Maranhão, e ao Senhor Clayton Noleto, Secretario de
Infraestrutura do Estado do Maranhão, solicitando em caráter de urgência
que viabilize a recuperação da MA-119 que liga os municípios de Paulo
Ramos e Vitorino Freire.

A rodovia estadual encontra-se em péssimas condições e necessita
ser asfaltada. As pessoas que utilizam a mesma sofrem com a péssima
qualidade e, ficam mais vulneráveis a acidentes e até a mercê de bandidos.
Além da rodovia não ser asfaltada, as pessoas que precisam passar por ali
sofrem com a poeira no tempo seco e quando chove é ainda pior, fica
intrafegável com tantos atoleiros, principalmente, os carros pequenos que
quase não conseguem andar na estrada que também fica bastante
escorregadia.
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SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 13 de março de 2015. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - Deputado Estadual - 2º Secretário

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Suspendo a sessão por 5 minutos para que possamos
parabenizar o deputado Cabo Campos, que completa aniversário hoje,
fazendo 68 anos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Está reaberta a sessão. Com a palavra, o deputado
Raimundo Cutrim por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa, internautas.
Queria cumprimentar nosso colega, Cabo Campos pelo seu aniversário.
Depois da sessão ele estará aí pagando um jantar, me parece que na Cabana
do Sol, convidando os colegas. Mas eu estava dia 25 de fevereiro, foi
publicada uma matéria do Magistrado Roberto Carvalho Veloso, na página
4, em que ele fez uma pesquisa sobre a evolução da criminalidade no Brasil
e, principalmente, discorre na Colômbia, com o título da matéria: Bogotá
é aqui. Fala sobre o bonde dos 40 aqui na nossa capital, sobre os assassinatos
na penitenciária de Pedrinhas. É uma matéria muito bem escrita e pesquisada
e, no final, ele diz que de 95 a 2003, em 08 anos, Bogotá reduziu o número
de homicídios de 80 a cada 100 mil habitantes, para 23 a cada 100 mil
habitantes. E dizia também que no Brasil, isso os dados de 2013, que o
Brasil, a capital de São Luís é a 15ª cidade mais violenta no mundo, e a 7ª
no Brasil. Agora com os dados de 2014, elaborado pela mesma ONG que
é a mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Criminal,
a situação nossa piorou. Tínhamos no Brasil 16 cidades entre as mais
violentas do mundo, em 2014, aumentou 3, e nós temos agora 19 cidades
mais violentas do mundo. E em primeiro lugar nós temos João Pessoa,
João Pessoa é a 1ª mais violenta do Brasil e a 4ª do mundo, em 2º lugar
Maceió e 8ª do mundo, a 3ª é Fortaleza e a 6ª mais violenta do mundo e São
Luís é a 4ª mais violenta do Brasil e a 10ª do mundo. Então, a situação
nossa de 2014 ficou uma situação muito difícil. Vejam bem que das 50
cidades mais violentas do Brasil, o Maranhão e o Brasil tem 19 cidades. O
México tem 10, Colômbia 4, México 4, Estados Unidos 4, África do Sul 2,
Honduras 2, El Salvador, Guatemala e Jamaica... Então a situação nossa
hoje é muito difícil, acerca de Brasil. Esses são os dados de 2014. Veja bem,
João Pessoa é a mais violenta, está em primeiro lugar e é a mais violenta do
Brasil e a quarta do mundo; Maceió é a segunda do Brasil e a sexta do
mundo; Fortaleza a terceira e a oitava do mundo; São Luís é a quarta do
Brasil e a oitava do mundo. Então em 2013, éramos a sétima mais violenta
do Brasil e hoje somos a quarta. Nós éramos a décima quinta do mundo,
hoje somos a décima mais violenta do mundo. Mas mudando de assunto,
eu estava lendo ontem nos jornais, e li sobre o Presidente da Câmara dos
Deputados que estaria nomeando um deputado federal para o cargo de
secretário de Comunicação Social. Mas achamos estranho, porque ocorrer
isso em Brasília, no centro do Poder. E a Constituição é bem clara, o
deputado estadual, federal e senador só podem assumir cargos de ministro
e secretário de Estado. E esse deputado corre o risco de perder o mandato.
Então são fatos que a gente lê e realmente não chega a acreditar que isto
possa ocorrer em Brasília, de o presidente da Câmara querer nomear um
deputado com mandato para ser o secretário de Comunicação Social da
Câmara. São fatos que nós não entendemos, porque a própria Constituição

é bem clara. Deputados, senadores, deputados federal ou estadual, só
podem assumir cargos de secretários de Estado ou do Município e como
ministro de Estado, e nunca secretário da sua Casa. Era só isso, senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Roberto Costa, por cinco minutos sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa, venho
a esta tribuna hoje para comunicar a entrada de um Requerimento nosso,
mais uma vez, ao prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Para que ele possa se
sensibilizar com a situação da Avenida Litorânea. Nós já chamamos a
atenção, nesta Casa, por diversas vezes, a respeito do que se transformou
a Litorânea em relação ao volume de carros hoje passando em alta velocidade
naquela avenida, na Avenida Litorânea, em função desses engarrafamentos
que acontecem hoje na cidade virou uma válvula de escape para boa parte
da população. E com isso tem gerado, na verdade, um risco muito grande
de acidentes. Por quê? O volume de carros aumentou, a velocidade desses
carros também aumentou, e hoje a Litorânea é um ponto, na verdade, de
atividade física das pessoas desta cidade. É na Avenida Litorânea que os
skatistas fazem a prática do seu esporte. É na Avenida Litorânea que as
pessoas fazem suas corridas. Tem diversas assessorias de corridas hoje na
Litorânea, são centenas de pessoas que usam a Litorânea hoje para atividade
física de corrida, de caminhada. Então, no mês de janeiro, já houve vários
acidentes; mês de fevereiro da mesma forma. E nós pedimos ao senhor
prefeito que ele coloque, imediatamente, redutores de velocidade para que
ele possa dar o controle da velocidade desses carros que passam pela
Avenida Litorânea, porque depois que acontecer um acidente com vítimas
fatais, ele vai ser o responsabilizado, porque, por diversas vezes, nós já
tratamos deste assunto na tribuna da Assembleia e nós somos cobrados
pelas pessoas que usam a Litorânea para sua atividade física. Então, nós
queremos, a avenida foi toda recuperada ano passado pelo governo do
Estado e o que custa hoje para a Prefeitura, o que nós pedimos apenas à
prefeitura é que coloque redutores de velocidade, durante toda Avenida
Litorânea, para diminuir a velocidade desses carros e principalmente no
horário de pico da cidade, pela manhã, 7 horas da manhã, que tem o maior
volume de pessoas, na Litorânea, a partir das 18h. Então, nestes horários
existe, na verdade, um volume muito grande de pessoas praticando atividade
física e um volume muito grande de carros em alta velocidade na Avenida
Litorânea. Então, se acontecer algum incidente com vítimas, a
responsabilidade é do senhor prefeito, a responsabilidade é da Prefeitura
porque nós já cobramos da Prefeitura a instalação desses redutores de
velocidade, é uma situação simples, mas de extrema importância hoje para
cidade, porque a Litorânea termina sendo um ponto de encontro das famílias
de São Luís. Por isso, a Prefeitura precisa na verdade dar uma resposta
para a população. Por isso, nós estamos entrando, mais uma vez, com esse
requerimento e esperamos que o senhor prefeito possa conseguir ter esse
entendimento de preocupação em relação a essa alta velocidade com que
os carros passam na Avenida Litorânea. É um ponto crítico de participação
de muitas pessoas no seu dia a dia e que correm grandes riscos. Já houve
acidentes ali que eu presenciei de carro capotar. Graças a Deus, não atingiu
nenhuma pessoa, mas nós não podemos também dar sorte ao azar, porque
se acontece um incidente desses é uma tragédia na cidade. Então o que nós
queremos mais uma vez é pedir ao senhor prefeito que coloque esses
redutores de velocidade na Avenida Litorânea para dar segurança à
população de nossa cidade. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Andréa Murad por cinco minutos, sem direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) - Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa, eu venho aqui hoje pedir e fazer uma solicitação para a Bancada
do Governo. Inclusive vou dar entrada em um requerimento referente a
uma situação que já vem acontecendo, já aconteceu outra vez, e agora
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venho denunciar que o Governador que falava tanto em transparência, que
falava tanto que ia fazer as coisas da forma que ele sempre julgou, Deputado
Marco Aurélio, que não faria. E eu quero que V. Ex.ª entenda a minha
preocupação, que é a respeito das licitações. Foi publicado nos blogs a
licitação das empresas que fazem limpeza no hospital, que ele vai tirar as
terceirizadas existentes para colocar outras terceirizadas. Só que o que
acontece, Deputado Marco Aurélio, é que o Governador já colocou
empresas nos hospitais, que é a empresa que vai tomar conta da limpeza
dos hospitais, é a Prollimpeza de Santana de Parnaíba, de São Paulo, e seu
José Pescarini é quem está se apresentando nas unidades e a Prollimpeza.
Fica a minha pergunta para V. Ex.ªs: é a Prollimpeza que vai ganhar a
licitação que ainda não existiu? É a Prollimpeza que vai ganhar a licitação
do Estado? A empresa que já está dentro das unidades, que já está dizendo
que vai trabalhar e que vai tomar conta da limpeza dos hospitais? É a
Prollimpeza, deputado Othelino, que vai tomar conta, ou seja, a Prollimpeza
já ganhou a licitação, Deputado Marco Aurélio? É essa que é a transparência
do governo Flávio Dino? Então, vamos aguardar para ver se é a Prollimpeza,
de Santana de Parnaíba, que vai ganhar a licitação para manutenção dos
hospitais. Outro ponto que queria destacar foi um artigo que o governador
publicou no Jornal Pequeno nesse final de semana. Entre muitas coisas,
como esse governo sempre é desencontrado, eu fico me perguntando se
realmente foi Flávio Dino que escreveu o artigo, porque ele não cansa de
bater numa tecla. Então, ou ele é muito ignorante, que eu não acredito que
ele seja tão ignorante dessa forma, ou realmente ele fala para atacar sem ter
conhecimento das coisas, ou, deputado Marco Aurélio, pior, o governador
não consegue se munir de pessoas nem para orientá-lo, como é o caso
desse artigo aqui que eu vou ler só um trecho para que V. Ex.ªs entendam
onde eu quero chegar. Ele fala sobre um problema em Fernando Falcão e
diz que o secretário Marcos Pacheco foi lá fazer uma visita e terminou
atendendo um bebê. E aí teve a informação de que lá não tinha pré-natal,
que as pessoas não eram atendidas, e essa história toda. Talvez o secretário
Marcos Pacheco realmente tenha que voltar a ser médico, porque ele não
está dando conta da secretaria, mas aí é outra história. E aí o governador diz
a seguinte frase, a seguinte declaração: “Situações como essas rasgam a
alma de quem sente as dores dos outros como se suas fossem e dizem
muito sobre os imensos equívocos de uma delirante política de saúde que
olhava mais para as obras do que para as pessoas”. Será que o Governador
Flávio Dino ainda não conseguiu compreender que a atenção básica é de
responsabilidade dos municípios, deputado Marco Aurélio? Será que ele
ainda não conseguiu entender que a atenção básica é de responsabilidade
dos municípios e que dessa forma ele está atacando é o prefeito não é a
gestão passada? Será que dessa maneira... e mais o que é mais grave  no meu
ponto de vista  é que ele não consegue nem fazer o trabalho dele, ele não
está tendo competência  nem para fazer aquilo que ele precisa fazer, que é
cuidar da média e alta complexidade, é conseguir manter tudo que ele
encontrou.  Ele não está conseguindo e aí ele agora quer cuidar dos
municípios. Ele tem que primeiro cuidar daquilo que é obrigação dele, que
ele não está conseguindo cuidar.  Ele tem que cobrar é o prefeito para fazer
o seu trabalho, e não é culpar a gestão passada pelos problemas que se tem.
Se ele continuar com esse pensamento pequeno, é como eu sempre digo, o
caos não demora chegar. E depois eu vou aqui mostrar pra vocês fotos de
como andam as UPAs. Vocês não sabem de como eu estou imensamente
feliz de amanhã participar dessa reunião nas Comissões com Marcos
Pacheco. Eu quero que ele realmente responda a nós deputados o que
significa tudo isso que eles estão fazendo. Eu quero que eles digam o
porquê de aceitar e de fazer esse desmanche nos hospitais. O governador
Flávio Dino quando ele diz que sente que as dores que as pessoas sentem
como se fosse suas, ele devia, deputado Fábio, ter pena é das pessoas que
estão penando nesses hospitais do Estado, ter pena dessas pessoas que
estão aí tendo que levar cadeira para se sentar, lençol para poder se cobrir.
Disso ele deveria ter pena porque o hospital do Estado é responsabilidade
dele, mas ele não está tendo competência para conseguir manter nem
aquilo que recebeu.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Stênio Rezende por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (questão de
ordem) – É só para tirar uma dúvida. Existe algum impedimento regimental
para que membros da Mesa Diretora da Assembleia fiquem impedidos de
participar de reuniões de comissões ou viagens das comissões desta Casa?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Roberto, para responder a sua pergunta,
está no Artigo 47, Parágrafo 3º, que diz: “O deputado poderá participar,
sem direito a voto, dos trabalhos e debates de qualquer comissão de que
não seja membro”.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Mesmo sendo
membro da direção da Casa, correto?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Mesmo sendo membro.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Não existe
nenhum impedimento?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Está certo.
Obrigado, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas,
galeria, imprensa, internautas, funcionários queridos desta Casa e
telespectadores que nos assistem. Antes de iniciar aqui as minhas palavras
referentes ao que me propus inicialmente a falar desta tribuna, gostaria de
defender o secretário de Saúde do governo do doutor Flávio Dino, o doutor
Marcos Pacheco, que é um professor, um acadêmico, um ex-deputado
desta Casa, por sinal um brilhante deputado quando aqui passou quando
anos e deixou a sua marca. Sem dúvida nenhuma, acredito que irá fazer um
grande trabalho na Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão a favor do
Estado. Discordar um pouco do que disse a nobre deputada Andréa Murad,
porque acredito primeiro que é competente, portanto, acho que apenas
são visões diferentes. O que a deputada realmente cobra é uma atenção no
tratamento, na cura, no assistencialismo ali, que realmente é a medicina que
se vem praticando há muitos anos neste Estado e neste País. Mas as coisas
vêm mudando e é preciso partir para as políticas efetivamente a fim de que
deem resultado e não cheguemos a esse ponto de tratar o doente. É preciso
que, em vez de focar somente na média e na alta complexidade, olhemos
para a atenção básica, olhemos para as campanhas de políticas públicas
que possam sem dúvida nenhuma evitar que seja necessário o paciente ir
para o hospital. Quero citar como exemplo a questão do pré-natal. Se o
governo do Estado, através da Secretaria de Saúde, tiver uma política
eficiente, sem dúvida nenhuma, vamos evitar que as nossas criancinhas
possam antes de completar um ano de vida, em cada mil pessoas, morrer
20, 30, 35, que é o que está acontecendo hoje. Aí dizem: “mas é por falta
de uma UTI Neonatal”. Acredito que tenha que ter uma UTI Neonatal,
mas quero aqui acreditar que muito melhor é que se acompanharmos a
gestante desde os seus primeiros dias até a hora do parto, eu acredito que
nós iremos evitar muito, não só os gastos, mas, sem dúvida nenhuma,
salvará muitas crianças e muitas mães com o atendimento correto. Portanto,
acredito na eficiência das políticas planejadas, porque sei que dão os
melhores resultados. Alta e média complexidade, sem dúvida nenhuma,
vão ter que existir, mas nós temos que estar preparados é para tentar evitar
que a grande massa da população chegue aos hospitais como está
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acontecendo hoje. Amanhã, o nosso secretário de saúde vai estar nesta
Casa a convite. A ideia inicial era a comissão ir até a Secretaria de Saúde e
colher informações para que pudesse caminhar ali no sentido de fortalecer
o trabalho dos deputados da comissão, mas foi o próprio Secretário que se
colocou à disposição de vir a este parlamento para explicar, principalmente,
o seu plano, a sua estratégia de trabalho para esses próximos anos do
governo do Dr. Flavio Dino. Mas o que me trouxe hoje aqui, senhoras e
senhores deputados, foi para pedir a atenção do Secretário de Obras do
Estado do Maranhão, Dr. Clayton. Eu sou de uma região chamada Médio
Mearim, nasci na cidade de Vitorino Freire a 320 km distante da capital São
Luís. E eu vi, em 1988, o então governador Epitácio Cafeteira fazer a
estrada de Vitorino à sede do município de Paulo Ramos. E naquela época
que era um grande sonho, sem dúvida nenhuma, estava ali se tornando
realidade, e acreditem, Senhoras e Senhores Deputados, há quase 30 anos
foi feita essa estrada, e, desde então, nunca mais se colocou uma pá de
asfalto e a estrada se acabou. Hoje, não mais sequer 1 km de asfalto e aqui
tem deputado que conhece bem o que eu estou dizendo, como nobre
deputado Roberto Costa. Eu quero pedir ao secretário de Obras, porque
eu assisti no canal de televisão e vi em algumas matérias, Senhor Presidente
Othelino em exercício, uma entrevista do governador Flávio Dino onde
aparecia ele, o secretário de Obras e alguns engenheiros e à sua frente
estava lá um projeto que vai ligar a sede do município de Arame à sede do
município de Marajá do Sena, a tão sonhada estrada Paulo Ramos a Arame.
E eu queria aproveitar este momento e pedir ao governador Flávio Dino,
ao secretário de Obras que incluam também, de imediato, a estrada Vitorino
Freire a Paulo Ramos, porque hoje não tem mais um palmo de asfalto é só
lama, atoleiro e têm dia que não passa nem uma moto devido as dificuldades
em função do inverno. Por isso, eram estas minhas palavras, era este o meu
apelo. E gostaria de sensibilizar o governador Flávio Dino e o secretário
Dr. Clayton para que inclua, de imediato, a estrada Paulo Ramos/Vitorino
Freire num total de 17 km. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Júnior Verde, por 5 minutos, sem direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo senhor Presidente,
Othelino Neto; Excelentíssimo senhores e senhoras deputados, galeria,
imprensa, internautas, telespectadores da TV Assembleia a todos o meu
cordial boa tarde. Venho hoje fazer uma referência de uma indicação que é
a 155/2015, que versa sobre uma importante solicitação, que é a
pavimentação asfáltica de uma via principal de uma comunidade pesqueira
localizada aqui em São Luís na região da Zona Rural de São Luís, próxima
ao Quebra Pote, que é a Comunidade do Povoado de Arraial. Uma
comunidade que até então eu não conhecia. Eu conheci através das nossas
andanças pelo Estado do Maranhão na condição então de candidato. E
naquela comunidade, nós tivemos a oportunidade ali de ouvir todos os
pescadores que ali residem, como também tem piscicultores, que ali exercem
suas atividades e tivemos, naquele momento, naquela oportunidade, o
conhecimento desta importante comunidade para São Luís, porque ali tem
praticamente em torno de 500 famílias residindo naquela localidade, está
publicado, são na verdade em torno de 500 residências, famílias ali residentes
e também aproximadamente uma população estimada em duas mil pessoas
naquela localidade. Fiz essa Indicação por considerar, e aqui é uma referência
porque, assim como a Comunidade do Arraial, existem várias espalhadas
pelo Maranhão, comunidades de atividades extrativas, atividades hoje
rudimentares também, mas que estão lá no dia a dia trabalhando, exercendo
sua profissão de pescador, de aquicultor e que carecem realmente de uma
atenção por parte do Estado. Nessa Indicação, claro, direcionada ao prefeito
de São Luís, ao Excelentíssimo Senhor Edivaldo Holanda, fizemos como
referência, mas conscientes hoje já da parceria que foi formalizada entre o
governo do Estado e a prefeitura de São Luís que vai disponibilizar recursos
para pavimentação asfáltica no município de São Luís. Nós queremos ver
certamente comunidades como essa, que hoje podem representar inclusive
muito ao turismo de São Luís e do Estado do Maranhão, por ser uma
comunidade com atrativo natural. Assim também faço referência ao Arraial

e muitas outras comunidades realmente espalhadas pelo Estado do
Maranhão, como, por exemplo, na região de Araioses, ali no Vale do Magu,
que tem uma exuberância realmente e que precisa ser divulgada e explorada
para que possamos atrair o turismo. Então, essa indicação reflete a nossa
preocupação não só com a infraestrutura necessária que vai atender aquela
comunidade, no deslocamento do dia a dia, do trabalho, do escoamento da
produção dos pescadores, dos aquicultores e dos agricultores familiares
que lá residem, mas também pode ser uma importante sinalização para o
que é fundamental ao Maranhão, que também está vocacionado ao turismo.
E nós precisamos realmente estar no dia a dia apontando, acima de tudo,
soluções nas indicações que fazemos, para que o governo possa criar
condições necessárias para atrair o turismo para o Estado do Maranhão.
Ainda há pouco, nos antecedeu o nobre deputado Roberto Costa, quando
falava da litorânea. Nós entendemos e recentemente teve um fato, e acredito
que a lei federal vale para todos os Estados. O Maranhão, São Luís tem
como referência a Litorânea, que, comparada a outras Litorâneas de outros
Estados, padece da falta de infraestrutura. Precisamos realmente despertar
para a condição do turismo. E recentemente, infelizmente, barracas foram
cortadas e cabanas foram tiradas. Abrigos para os turistas e para os usuários
que ali vão estar, infelizmente, sujeitos às intempéries naturais, sem o
devido conforto que o Maranhão tem que dar a seu turista. Então, precisamos
investir como V. Ex.ª colocou a questão, por exemplo, das lombadas
eletrônicas para evitar justamente o excesso de velocidade. Eu acredito que
eles têm que ampliar a Avenida Litorânea ainda mais, como aqui uma
condição para despertar para o turismo. Quando eu falei do povoado
Arraial, é realmente para que possamos conhecer essa comunidade, que é
uma comunidade produtiva e ao mesmo tempo é uma comunidade que ali
pode estar vocacionada à recepção realmente de um público especifico,
que é aquele que nós queremos realmente adentre ao nosso Estado do
Maranhão, que são os nossos turistas, que vai gerar aqui emprego e renda,
que vai gerar o PIB realmente do que nós queremos, porque comparando
a Estados como o Ceará, imagine a cidade de Fortaleza, imagine o que gera
realmente de negócios ali. Então, nós temos que ampliar nossa capacidade,
diversificar realmente aquilo que nós podemos oferecer aos turistas deste
País, deste belo País que nós temos, que é o Brasil e nós realmente estamos,
sim, vocacionados ao turismo, e para isso há de se pensar e ter a preocupação
na infraestrutura necessária. Então, essa comunidade ela deve ser conhecida,
nós estamos colocando como referência, mas, certamente, como o Arraial
há outras comunidades espalhadas pelo Estado do Maranhão, como já
citei o Vale do Magu ali na região de Araioses. Então, espero que nós
possamos realmente implementar essas políticas de apoio, de
fortalecimento, breve vamos estar nesta Casa fazendo um Requerimento
para justamente discutir a questão da Avenida Litorânea porque entendemos,
quando nós falamos da geração de emprego e renda, nós temos que pensar
no Maranhão e São Luís, principalmente vocacionada ao turismo nesse
Estado, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos,
sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da imprensa, galeria. Hoje pela manhã, eu tive uma grande
felicidade, deputada Nina, e tenho certeza de que V. Exa. vai compartilhar
dela. Nessa manhã, o governador Flávio Dino assinou a ordem de serviço
para o asfaltamento da MA-034, que liga Buriti Bravo ao Povoado de
Brejo e São Félix. São 63 quilômetros que vão interligar Buriti Bravo ao
Baú, fazendo com que a nossa região, eu digo a nossa porque é uma região
pela qual tenho um carinho especial e onde faço política e fiz muitos
amigos. Então com isso nós vamos interligar a região do Médio Sertão à
região dos Cocais. Acho que esse era um sonho de muito tempo de todos
os políticos da região. E aqui eu quero dizer que estão todos de parabéns,
independente da sua coloração política, pois, sem dúvida, é uma obra
importantíssima para a região, uma vez que vai fomentar o comércio da
nossa região. Eu tive uma alegria ainda maior, deputada Nina, que foi o
compromisso do governador Flávio Dino de fazer o asfaltamento de São
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João dos Patos até Passagem Franca e depois a complementação do Café
até Buriti Bravo. Então eu acho que hoje é um dia de muita alegria para a
nossa região, pois, sem dúvida, isso é um anseio de muito tempo pelo qual
nós todos que fazemos política sempre lutamos, e hoje eu tive essa alegria
do anúncio do governador Flávio Dino. Aqui até que gostaria de ressaltar,
deputada Nina, e vou, presidente, fazer um requerimento porque há algum
tempo eu participei de uma solenidade em São João dos Patos onde foi
assinada uma ordem para que fosse feita a licitação do projeto da estrada
de São João dos Patos/Passagem Franca. Conversando com o governador
na sexta e hoje, ele me reafirmou que não existe esse projeto e não existe
essa autorização. Vamos ter que fazer tudo agora. Então, é importante que
a gente faça esse esclarecimento, porque foi uma solenidade pública, feita
no Clube da Sucam, e eu acho que o povo do Sertão do Maranhão precisa
que isso seja esclarecido. Senhor Presidente, ainda há pouco, eu ouvi as
palavras da deputada Andréa, sobre alguns questionamentos. Eu já gostaria
aqui de reforçar o convite a ela, já que o Secretário de Saúde vai estar nesta
Casa aqui, amanhã, para que ela participe. É importante que ela fique
frente a frente com o Secretário para que ela dilua as dúvidas que ela tem.
E aqui, senhor Presidente, eu já gostaria de fazer o encaminhamento,
gostaria que a Mesa aprovasse o requerimento da deputada Andréa, porque
esse é o tom do governo Flávio Dino. É importante o questionamento da
deputada como Oposição, e é mais importante ainda a transparência das
ações do Governo. Então, desde já eu queria pedir à Mesa que aprovasse
esse requerimento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Ficam transferidos para a próxima Sessão os
deputados Marco Aurélio e Adriano Sarney, em virtude do tempo regimental
para início da Ordem do Dia.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO- Requerimento 074/2015, de autoria do deputado
Edilázio Júnior. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, só uma informação, que eu gostaria de sugerir
ao deputado Edilázio, que eu queria pedir, na verdade, é se o arquivamento
se deu na CCJ, qual foi o motivo do arquivamento do Projeto do deputado
Edilázio?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Eduardo, ele não tinha Parecer ainda,
como terminou a legislatura, ele foi automaticamente arquivado, a partir de
agora, já volta à tramitação normal. Requerimento nº 077/2015, de autoria
do deputado Marco Aurélio, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à
deliberação da Mesa. Requerimento nº 075/2015, de autoria da deputada
Andrea Murad, (lê). Deferido. Requerimento de nº 076/2015 de autoria do
deputado Raimundo Cutrim, (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da
sessão ordinária de terça-feira, dia 17 de março de 2015: Requerimento nº
079/2015, de autoria do deputado Stênio Rezende. Requerimento nº 080/
2015, de autoria da deputada Francisca Primo. Requerimento nº 081/2015,
de autoria do deputado Ricardo Rios. Requerimento nº 086/2015, de autoria
do deputado Fábio Macedo.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o deputado Raimundo Cutrim por
30 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa,
galeria, hoje nós fizemos algumas anotações referente à delação premiada

ou colaboração premiada na forma da Lei 12.850, de 02 de agosto de 2013,
que redefiniu o delito de organização criminal no Brasil, como também a
colaboração premiada como um meio de obtenção de prova. Foi um grande
avanço para as investigações criminais no Brasil, todavia o artigo 5º, inciso
II da referida lei prevê que é um direito do colaborador ou delator ter o seu
nome, qualificação e imagem e demais informações pessoais preservadas.
Tal sigilo mais do que um direito do delator é um dever do investigador,
sobretudo para garantir a segurança da prova obtida. Em verdade, os
delatores de organizações criminosas correm sério risco de morte ao
denunciar a organização do corpo criminoso. Por outro lado, a investigação
pode perder completamente o rumo sem a colaboração efetiva do delator.
Assim, ao ficarmos sabendo o nome e qualificação dos delatores e o conteúdo
da delação antes mesmo do oferecimento da denúncia formal pelo Ministério
Público, toda a investigação produzida fica fragilizada e correndo sérios
riscos de ser perdida, jogando por terra todo o avanço da legislação. É
evidente que o vazamento das informações prejudica a investigação e,
principalmente, agride socialmente pessoas citadas, mas que a apuração
mais detalhada provará a inocência ou não. Casos emblemáticos no Maranhão
e no Brasil: aqui no Maranhão, o caso do Décio Sá; e em âmbito nacional,
o do deputado Waldir Maranhão. Caso Décio. Peço licença para citar o
caso especifico. Naquele episódio tentaram me envolver como um dos
partícipes do crime somente para atender a interesses espúrios e ignóbeis
do ex-secretário de Segurança, junto com mais três delegados de Polícia
Civil, com o objetivo claro e indisfarçável de tentar me incluir naquela
malfadada trama. Digno de nota que a lei de combate ao crime de organização
criminosa, tanto a atual como a anterior, exige a participação de no mínimo
quatro pessoas para a caracterização do tipo penal. Ali, nós,
lamentavelmente, presenciamos o delegado Roberto Larrat, o delegado
Jeffrey e o delegado Maymone, quatro pessoas, portanto, unidas e
associadas para tentar me incluir naquela trama sórdida que só cabia na
mente doentia de quem ventila uma história mirabolante dessa natureza.
Assim passei a ser investigado indevidamente pela polícia estatal das
velhas práticas da polícia política, tão comum em regime totalitário em que
é usada para perseguir desafetos. Felizmente a justiça prevaleceu e foi
esclarecido tudo de uma história fabricada na mente dos perversos.
Entretanto, o mal havia sido feito e propagandeado pela mídia oficial do
governo anterior. Solidariedade organicamente criminosa. Em sua banda
todos que estiverem envolvidos naquele nefasto episódio foram de certa
forma premiados. Jeffrey está na Delegacia de Homicídios; Maymone
Barros, pasmem, no serviço de inteligência da Secretaria de Segurança;
Roberto Larrat premiado com o cargo na administração penitenciária e
Aluísio Mendes, “o jabuti trepado”, segundo a procuradora de Justiça,
está agora debochando do nosso povo com o cargo de deputado federal
,em Brasília. Do mesmo modo, no caso do deputado Waldir Maranhão,
que é o primeiro maranhense a ocupar a vice-presidência da Câmara Federal
com 428 votos e a inclusão do seu nome na lista dos envolvidos na Operação
Lava Jato, para ser investigado também deve ser recebido com cautela. Por
quê? Porque não há nos autos absolutamente nenhuma prova, nenhum
indício, mas apenas menção pelo delator de que ele estaria envolvido. O
Jornal O GLOBO, em matéria publicada dois dias após a divulgação da
lista dos mencionados pelos delatores, mostra as fotos de cada um e
quando clicamos sobre as fotos aparece lá quanto cada um recebeu do
esquema da Petrobras. Ou quanto os delatores afirmam que eles receberam,
aqui alguns fatos, no mínimo, curiosos, quando se passa o cursor do
mouse sobre a foto do deputado Waldir Maranhão uma informação registrada
lá, é a de que o mesmo não recebeu nenhum recurso. Ora, mas se o mesmo
não recebeu nenhum recurso, qual é acusação que pesa sobre o deputado?
Porém, assim mesmo o deputado está tendo o seu nome relacionado e os
delatores falam de milhões e milhões e Waldir não recebeu nada, mas, ainda
assim, é relacionado. É sabido por todos que, para ser validada, a delação
necessita ser provada nos pontos ou acusações referidas. O pré-julgamento
já foi feito pela sociedade. Onde estão as provas embasando cada fala de
cada um dos delatores? No caso de Valdir Maranhão, nenhuma prova foi
entregue que conste o seu nome. Por fim, é de se estranhar que o tal doleiro
Alberto Youssef foi preso em São Luís, no Hotel Luzeiros, e, segundo
informações, o mesmo, antes da sua prisão, estaria em reunião com uma
autoridade do Estado. Em momentos antes, foi avisado que a Polícia
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Federal estaria chegando para prendê-lo, sendo que aquele momento a
autoridade evadiu-se do local. Diante desses fatos, o que causa espécie é
que o advogado de Youssef, o Kakay, era o mesmo advogado da ex-
governadora Roseana Sarney. Outro fato também que chama atenção é no
caso da Refinaria Premium. Aqui ninguém se preocupou em saber de quem
era aquela construtora na terraplanagem, se ela sublocou, como foi tudo
isso, se era de algum maranhense, se era de outro Estado. Então isso
também precisa ser esclarecido. A delação premiada, nós temos que ter
muita responsabilidade do delegado que está apurando, o Ministério
Público, o Procurador, neste caso, como também o acusado, ou o delator,
ou o colaborador e o seu defensor. São fatos aqui, vamos fazer aqui no caso
do Décio Sá, o Ex-Secretário chamou o capitão Fábio para fazer uma coisa,
“diz que o Cutrim está envolvido, que você não tem nada”. Aí chamou os
três delegados que eu falei ainda há pouco, foram três horas da manhã na
delegacia, jogaram água gelada no Bolinha, para que ele pudesse, já levaram
um documento para ele assinar dizendo que eu estava envolvido. Então,
isso é perigoso. Vamos primeiro levantar o delegado, o Ministério Público,
se não tem nenhuma vinculação político-partidária ou coisa similar. E
ainda foi mais. Eu soube, eu tomei conhecimento também que o ex-secretário
mandou ofício ao juiz dizendo que o Bolinha estava envolvido em tráfico
de entorpecentes, tráfico internacional de drogas. E nesse sentido eu vou
mandar um ofício para o juiz para que ele fosse ao presídio federal. E eu
tomei conhecimento que esse ofício foi. Então, são fatos dessa natureza
que nós nos preocupamos com esta delação premiada, com este colaborador,
porque como ele pode colocar nome de pessoas inocentes, ele pode também
preservar nomes de pessoas envolvidas. Então, esse caso do Décio Sá
precisa ser reinvestigado, quando eles tentaram envolver o nome do
deputado Cutrim é porque não tem nenhuma credibilidade. É um absurdo!
O governo tem que mandar reinvestigar esse caso, porque pode haver
pessoas inocentes presas como podem ter pessoas soltas envolvidas no
crime. Então, esse caso aí, esse inquérito foi uma farsa e precisa ser
reinvestigado para que se possa chegar à verdade. A verdade é só uma: dois
mais dois são quatro, não pode dar cinco. Então, o caso de Décio Sá precisa
ser reinvestigado, precisa ser esclarecido. Como eu dizia ainda há pouco,
no caso, o Ministério Público, o doutor Marco Aurélio estava
acompanhando as investigações. Tinha conhecimento, e não fez nada.
Sabia que era armação, tomou conhecimento. É só apanhar a primeira fita
do depoimento dele que o Ministério Público não estava presente. Ali,
segundo me informaram, foram oito vezes eles tentando com uma cartolina
com o nome Raimundo Cutrim, o cara não sabia nem quem era, é só ver a
degravação da fita, manda para a perícia. Tudo isso ele sabia, mas não,
vamos tentar colocar o nome dele, para quê? Para encobrir quem? Então,
isso precisa ser reinvestigado. É uma tecla na qual eu bato sempre. Isso
precisa ser reinvestigado para que se possam esclarecer os fatos. Eu tenho
um nome no Estado, no Brasil, por onde passei fiz bons trabalhos. É só
levantar minha ficha. Delegado a vida toda, nunca fui punido, nunca tive
uma licença médica, nunca tive uma licença-prêmio, nunca tive uma falta.
Então, eu posso dizer que eu fui um servidor exemplar da Polícia Federal.
E tenho centenas de elogios em minha Folha de Assentamentos
Institucionais, não é só uma ou duas, são centenas. Mas para finalizar,
senhor Presidente, o mundo ainda é a melhor escola, a vida o melhor livro,
o tempo melhor mestre, e Deus o justo juiz e o nosso melhor amigo. Diz
a canção: “...As esquinas por onde passei, os desertos que atravessei, só
eu sei.” Com este pronunciamento, eu não estou a inocentar ninguém, a
minha fala é apenas tem apenas o propósito de prestar a minha solidariedade
ao amigo, a um companheiro, o deputado federal Waldir Maranhão, a
quem eu reputo contrariando a muitos que o abraçaram quando este foi
coroado, e agora se distanciam dele diante do seu momentâneo infortuno,
inocente até que provem o contrário, só isso, Senhor Presidente, obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Democrático, deputado Adriano Sarney, por cinco minutos, com direito a
apartes. Só lembrando aos senhores deputados e senhoras deputadas, nós
teremos, imediatamente, após esta Sessão uma Sessão Extraordinária para
votar o Projeto de Lei referente ao requerimento do deputado Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) – Boa tarde a todos. Gostaria, primeiramente, de saudar a
Mesa, Presidente Othelino, o companheiro de Partido deputado Edilázio
Júnior, o meu líder ali presente e meu amigo também. Amigos e amigas,
imprensa, deputas e deputados, subo aqui hoje nesta tribuna para falar de
uma denúncia que recebi no meu gabinete. Uma denúncia que considero
grave, porém que precisa ser averiguada a fundo. Iniciei uma investigação
em meu gabinete, mas não pude ir até o final porque me faltam ferramentas
e essas ferramentas só o governo poderá ter e averiguar de forma correta.
Deputadas e deputados, segundo a Lei Federal nº 8.666, Lei das Licitações
e contratos, diz no art. 51: “habilitação preliminar, a inscrição e registro
cadastral, a sua alteração cancelamento e as propostas serão processadas
e julgadas por comissão permanente ou especial de no mínimo três membros,
sendo pelo menos dois deles servidores qualificados, pertencentes ao
quadro permanente do órgão da administração responsável pela licitação”.
Agora eu vou para o nosso código estadual. Lei Estadual nº 9.579/2012,
art. 5º: “são órgãos do sistema integrado da licitação do Estado do Maranhão,
da composição da CCL, dos membros da Comissão Central Permanente
de Licitação - CCL. Dois serão escolhidos entre integrantes da administração
direta e indireta do Estado, ativos ou inativos. Fiz uma pesquisa e não
consegui localizar dos 7 membros que foram nomeados, não consegui
localizar os dois membros que deveriam fazer parte do quadro do Governo
estadual. Porque que considero essa denúncia grave se for confirmada?
Porque pode acarretar na anulação de todos os atos deliberativos, licitações,
designações, inclusive as designações de pregoeiros e, consequentemente,
os pregões até aqui realizados no Governo do Estado. Isso é uma denúncia
grave que precisa ser investigada, que precisa ser levada à Secretaria de
Transparência, ao próprio governador do Estado, que é quem nomeia os
membros dessa Comissão, que é a Comissão Central de Licitação. Deve
ser levado ao Presidente da CCL e, mais uma vez, aqui, eu vou solicitar, já
que estamos falando em transparência no governo, até hoje, a Secretaria da
Transparência que foi criada com tanta urgência pelo novo governo desse
Estado, que foi criada por Medida Provisória, em janeiro, e que nós aqui
votamos a favor dessa Secretaria, por unanimidade. Parece que o governo
tem urgência para provar a criação da secretaria, mas não tem urgência para
colocar o Portal da Transparência funcionando da forma que ele deve
funcionar. Até hoje o Portal da Transparência não funciona direito. Eu
venho fazendo pesquisa nesse portal e não consigo achar as informações
concretas, as informações detalhadas. Então é importante que o governo
que está, que criou essa Secretaria, que criou cargos dentro dessa Secretaria,
que criou cargo de secretário que recebe por um secretário de Estado,
também faz parte de outros conselhos que esse Estado tem, como o
Conselhão que paga R$ 6 mil por reunião e que aqui já denunciei nesta
tribuna. Então, senhor presidente, estou entrando e quero que seja
averiguada, peço ao governo, aos líderes da oposição, do governo que se
informe sobre essa denúncia, enfim, estou entrando hoje com um
requerimento que solicita a lista completa de todos os servidores efetivos
ativos e inativos do estado do Maranhão para que a gente possa fazer essa
pesquisa aqui na Assembleia Legislativa e para que a gente possa averiguar
todos esses casos que encontramos na lei federal e no Código Estadual de
Licitação. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos. E deputado Marco Aurélio,
por 15 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rafael Leitoa por cinco minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Boa tarde a todos. Senhor presidente, imprensa, galeria, senhores
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deputados e senhoras deputadas, o que me traz a esta tribuna hoje, senhor
Presidente, é para relatar com muita satisfação e alegria que na última
sexta-feira, uma sexta-feira 13, nós recebemos no nosso Município de
Timon a visita do Secretário de Infraestrutura Clayton Noleto e do seu
subsecretário, para dar início ao programa na cidade de Timon do “Mais
Asfalto”. Asfaltamento este que irá contemplar 18 ruas na nossa cidade,
sendo beneficiados 10 bairros. Sendo eles Parque Piauí, Conjunto Boa
Vista, Parque Alvorada, Centro, São Benedito, Cidade Nova, São Francisco,
São Marcos, Mateuzinho, Parque União. Resultando no investimento de
R$ 4 milhões. É importante ressaltar, senhor Presidente, que esse tipo de
investimento nos últimos anos na nossa cidade, deputado Fernando, não
existia. Infelizmente, há uma lacuna de benefícios no nosso Município por
parte do governo do Estado, estratosférica, e que o governador em
campanha prometeu começar a pagar essas dívidas oriundas de governos
passados. E que nós, ao adentrarmos nesta Casa, estamos aqui assumindo
o papel de ajudar o governo do Estado a executar essas políticas, deputado
Marco Aurélio, porque o mandato do deputado estadual serve para além
de fiscalizar o Executivo, estar lembrando o Executivo que a sua cidade
pertence, como, no meu caso, a cidade de Timon. E no mês passado, nós
estivemos reunidos com o secretário de infraestrutura quando foi definido
que um saldo contratual, saldo orçamentário seria investido nas principais
cidades do Estado do Maranhão que teriam essa dificuldade. E que a gente
vê com muito bons olhos e com muita satisfação o empenho do governador
em ajudar aquele município, em ajudar a administração do prefeito Luciano
Leitoa, que foi duramente perseguida nos últimos anos. E a gente vê agora
um governo aliado não de um prefeito, mas de um município que tem na
sua história a representação quase de 170 mil habitantes e que precisa de
fato de um olhar especial por parte do governo do Estado, coisa que não
acontecia. O governo é muito grande. São 217 municípios. O Estado do
Maranhão é muito grande e precisa ter um papel atuante dos seus
parlamentares que aqui nesta Casa, cobrando essas ações que felizmente,
mas muito felizmente mesmo, foi um excelente cartão de visita do
governador Flávio Dino e do secretário Clayton Noleto ao município de
Timon, dando melhor mobilidade urbana e melhorando a questão da
infraestrutura como um todo no nosso município. E aqui eu não poderia,
senhor presidente, deixar de relatar a importância de se ter um governador
que olha para todos os municípios, independente da cor partidária, porque
há muito tempo que se vê em Timon, infelizmente, ações de melhoria em
período eleitoral, e nós estamos apenas em três meses de mandato do
governador Flávio Dino e já vê as ações concretas, diferente de tempos
atrás quando em período eleitoral se falava em asfalto, se falava em
melhorias para o nosso município, mas, após o período eleitoral, acabava
consigo a promessa do asfalto. Mas hoje a gente vê com bons olhos,
porque este ano não tem eleição, este ano tem ação do governador Flávio
Dino, um governo que se preocupa com o município.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Permita-me
um aparte, deputado?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Rafael, não tenho dúvidas de que Timon merece ser tratada com
muito carinho por qualquer governador que esteja no Palácio dos Leões.
Eu só queria saber na verdade, se V. Ex.ª souber me responder, se esse
asfalto que está chegando lá em Timon é oriundo do empréstimo do BNDES
ainda da governadora Roseana, ou se já foi uma licitação, algum convênio
feito pelo governador Flávio Dino para o município?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Edilázio, esse contrato na verdade é do ano passado, não é do BNDES, é
de recuperações de vias urbanas nos municípios, oriundo do governo
anterior em que houve um saldo orçamentário, não financeiro, houve um
saldo orçamentário de não execução. A nova administração, a nova visão é
ajudar os municípios, inclusive, os mais necessitados, as ações da secretaria
de infraestrutura são alocar para os três maiores municípios que precisam

de recapeamento asfáltico, entre eles: Imperatriz, que já foi concluído, se
eu não me engano, o deputado Marco Aurélio pode confirmar; o município
de Caxias; e agora o município de Timon.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Entendi. Então todos esses recursos que estão sendo investidos agora em
infraestrutura na verdade são oriundos ainda do ano passado, de recursos
ainda do Governo Roseana, não é isso?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Não deputado,
entenda bem. Orçamento é do ano passado, os recursos que nós já inclusive
já discutimos aqui nesta Casa com vários parlamentares, inclusive, os
recursos deixados em caixa não daria nem para executar essas obras, os
recursos são desse ano. O processo administrativo, o saldo orçamentário,
correspondem sim ao exercício passado, mas a execução é do exercício do
Governador Flávio Dino, inclusive, os financeiros.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Deputado Rafael Leitoa, V. Ex.ª me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente, só
um aparte ao deputado, se V. Ex.ª me permitir, ao deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA (aparte)
– Deputado Rafael Leitoa, também eu queria esclarecer como é que está
havendo este investimento, que eu aqui quero registrar que é muito
importante. A informação que eu recebi, é que diferentemente do que foi
anunciado, nesse momento não são R$ 4 milhões, e sim um R$ 1,5 milhão,
aproximadamente. Então, a minha primeira pergunta a V. Exa. é: de fato
quanto está sendo investido neste momento, no asfaltamento das vias
urbanas no nosso Município de Timon? Segundo: Também existe na
Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão, um contrato que
contemplou o Município de Timon, com 8 km de asfalto. Tanto desse
contrato que V. Exa. faz referência foi feito no governo anterior, como
também este contrato que aqui eu estou fazendo referência, só que, este
outro contrato que são recursos do BNDES, esse contrato está paralisado.
V. Exa. tem alguma informação em relação a este contrato? E aí eu faço
questão de, mais uma vez, perguntar a V. Exa. o que foi anunciado foram 4
milhões; a informação que eu tenho é que foi aproximadamente R$ 1,5
milhão desse contrato que V. Exa. faz referência que é com fontes do
Tesouro Estadual. Eram as duas dúvidas que eu queria que V. Exa. me
esclarecesse.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, deputado Othelino, peço que seja acrescentado mais 5 minutos
ao tempo do deputado Rafael Leitoa, do nosso Bloco.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Obrigado,
deputado Eduardo Braide. Deputado Alexandre, o primeiro questionamento,
porque eu não sei a fonte da sua informação, mas a fonte que eu tenho,
inclusive, que já se trata de uma parceria com a Prefeitura Municipal, a
planta que foi repassada, a responsável, que é a executora, a Construtora
Edeconsil, contempla o que eu citei anteriormente: são 18 ruas e R$ 4
milhões de asfalto, certo? Esse questionamento eu volto a ratificar que
serão essas ruas beneficiadas e o montante desses recursos. Quanto ao
asfaltamento propagado no ano anterior do BNDES, dos 8 quilômetros, o
conhecimento que eu tenho, deputado, é que esta em meu poder, é uma
ordem de paralisação, salvo engano, da data do dia 26 de setembro, assinado
pela secretário de Infraestrutura da época. Ou seja, desde aquela data, a
obra esta paralisada oficialmente. Oficialmente pelo governo do Estado,
pela governadora Roseana Sarney, que paralisou a obra em 26 de setembro,
coincidentemente, poucos dias antes das eleições estaduais. Eu tenho essa
paralisação em mãos, posso encaminhar a V. Exa., porque, inclusive, é
importante a gente reativar aquele convênio, até porque a expectativa
gerada na população foi enorme. A população está apreensiva por mais
asfaltos. Até porque os recursos, deputado Edilázio, do  BNDES são para
vias onde não existe nenhum tipo de pavimentação. Esses não. Esses são
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para onde já existe pavimentação, seja ela em paralelepípedo, seja ela em
recuperação, para melhorar, inclusive, o tráfego nos corredores de ônibus.
Esse asfalto do BNDES, que se iniciou no ano passado e que se paralisou
no ano passado por parte da governadora Roseana, eu tenho a ordem de
paralisação, senhor deputado Alexandre, posso, inclusive, lhe fornecer
uma cópia. Eu já estive conversando com o Secretário Clayton Noleto na
sexta-feira, sobre a retomada desse asfalto, tendo em vista que alguns
municípios já retomaram, mas não há ordem e nem iniciativa por parte
deste governo quanto à paralisação da execução dessas obras. Só para
deixar claro. Muito obrigado, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco União Parlamentar.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, ainda tem o deputado Marco Aurélio por 15 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Desculpe, deputado Eduardo. Com a palavra, o
deputado Marco Aurélio por 15 minutos.

O SENHOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO (sem revisão
do orador) - Senhor presidente, deputadas e deputados, imprensa, galeria,
povo do Maranhão que acompanha pelas mídias sociais ou pela TV
Assembleia. Eu quero destacar uma proposição que fiz hoje nesta Casa e
que diz respeito à cidade de Amarante. Eu estive, depois das eleições, duas
ou três vezes em Amarante e na última vez foi justamente para firmar uma
parceria com o IFMA (Instituto Federal do Maranhão) que justamente
trata da qualificação de professores através do Campus de Grajaú. Firmamos
essa parceria com o IFMA através da professora Simone, que é a diretora
do Campus, e já vai ter a inauguração agora no final de março ou no início
de abril. Nessa transição do mês, já será definida a data e já terá início esse
processo de qualificação, algo pelo que agradeço à diretora do IFMA de
Grajaú e reforço também essa parceria que foi feita com o município de
Amarante para a qualificação dos professores e também das merendeiras.
E para um segundo momento cursos técnicos do PRONATEC, que ajudará
bastante a juventude daquela cidade. Mas, nesse último final de semana,
na quinta ou sexta-feira, eu estive em audiência com o Reitor do IFMA,
professor Dr. Roberto Brandão e estivemos ali elencando as potencialidades
da cidade de Amarante, uma cidade com quase 40 mil habitantes, uma
cidade que tem um dos maiores territórios do Maranhão e têm suas
necessidades como povo trabalhador que precisa de uma oportunidade e,
sobretudo, eu que tenho uma experiência muito próxima com o Instituto
Federal do Maranhão, porque há anos eu venho preparando uma geração
para o seletivo do IFMA. E, lá em Imperatriz, a escola, o Instituto Federal,
que é uma escola destacada, uma referência não só para Imperatriz, mas
para o Maranhão, a qualificação, a expectativa que tem o aluno que estuda
no Instituto Federal e, diga-se de passagem, da própria experiência das
cidades que receberam campus do IFMA, por exemplo, Buriticupu da
Deputada Francisca Primo, que foi justamente na época da gestão do
grupo de vocês que recebeu o polo do IFMA e modifica o comportamento
de uma cidade e de toda a região. O IFMA não é só uma escola, o IFMA é
justamente um instrumento de transformação, não só preparando a mão
de obra para o mercado de trabalho, não só preparando o aluno para estar
mais motivado para entrar na Universidade, mas, acima de tudo, mudando
cultura, mudando maneira de pensar, mudando justamente todo um
diagnóstico não só da cidade, mas da região. É um aluno que sai motivado,
é um aluno que sai preparado.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Deputado,
me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Concedo um aparte a V. Ex.ª.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, sem contar que o IFMA hoje é universidade

também, tem curso superior. Lá em Buriticupu existe curso superior no
IFMA. Só era essa a informação.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Então é justamente essa a oportunidade que o IFMA traz. Lá em
Imperatriz, tem o curso superior de Física, tem o curso superior de Ciência
da Computação e tem também Engenharia Elétrica. Até o final do ano, já
deve ter Engenharia Civil. São oportunidades que se abrem através do
instituto federal que justamente, desde que deixou de ser CEFET e ficou
incorporado nessa rede dos institutos, ficou mais fácil ainda conseguir uma
projeção maior para o instituto. Em reunião com o Magnífico Reitor, Dr.
Roberto Brandão, fiz essas ponderações e essa proposição que está
entrando hoje e ela não entra por acaso, ela entra justamente com a
legitimidade de uma luta da cidade não só de Amarante, mas de toda a
região envolvendo Buritirana, envolvendo Senador La Roque, envolvendo
as cidades que precisam desta oportunidade. E o IFMA quando chega
puxa o desenvolvimento, o IFMA atrai o desenvolvimento. E nós queremos
justamente colocar esta necessidade como cidade, como região, de ser
instalado um campus avançado do IFMA na cidade de Amarante. É uma
oportunidade que aquele povo precisa e que com certeza é mais do que
necessária e é mais do que a hora. Inclusive fizemos o convite ao Magnífico
Reitor para estar na cidade de Amarante nesta data, para justamente ele
conhecer as potencialidades daquele povo, daquela região, para que assim
possa avaliar essa maneira para que seja pactuada essa parceria.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Permita-me um
aparte, deputado?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Concedo um aparte ao deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) - Deputado
Marco Aurélio, primeiro eu quero fazer um elogio ao Reitor Roberto
Brandão que tem implantado de maneira satisfatória e integrada o IFMA
no Maranhão. Depois, ao povo de Imperatriz. Eu estive recentemente lá e
vi o quanto está se tornando a cidade de Imperatriz em uma cidade que vai
virar um polo educacional, com as universidades públicas, as universidades
privadas, as instituições de ensino, as escolas lá em Imperatriz, todas
interligadas em toda a região para se tornar um polo educacional. Com a ida
do IFMA a Amarante com um polo avançado, algumas outras cidades
próximas vão se beneficiar muito, o que mostra a sua preocupação com a
região e em fazer daquela região um polo educacional. Se você olhar
estrategicamente, Imperatriz está localizada em uma área que tem uma
região populacional incluindo ali parte do Tocantins, parte do Pará com
mais de quase um milhão de habitantes. Portanto, Imperatriz não só ganha
como região, mas toda a população de Imperatriz que precisa estudar e
que antes tinha que se deslocar para a região de Brasília ou para São Luís.
Agora essa população está ficando toda naquela região. Eu quero parabenizar
o Reitor Roberto Brandão e V. Ex.ª pelo excelente discurso.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Fabio.  E eu cumprimento V. Ex.ª que foi, juntamente
com o deputado Ricardo Rios, a nossa cidade de Imperatriz tratar do
processo de metropolização que é algo que envolve toda essa discussão.
Os serviços que hoje Imperatriz tem são justamente o ponto de convergência
de toda essa grande região. Então, precisa sim ser avançada essa discussão,
e eu me coloco também à disposição para fortalecer este debate de
metropolização da nossa grande região Tocantina. Senhores, também queria
destacar que o deputado Rogério Cafeteira, líder do governo, fez ainda há
pouco aqui na tribuna o lançamento hoje da ordem de serviço, lá no Palácio
dos Leões, da MA 034. Justamente compreendendo aí o investimento de
cerca de R$ 43 milhões, 63 km unindo Brejo de São Félix, que é interior de
Parnarama, à Buriti Bravo. E aí se coloca que não é só uma estrada, não é
só uma obra, mas é justamente a quebra de paradigmas, é uma obra que
vem quando até mesmo a esperança se perdeu no meio do caminho de
tanta expectativa que foi colocada, e que nunca saía. E hoje, de uma canetada,
o governador Flávio Dino e o Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto,
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decidiram que no prazo aí, em média, no máximo em um ano é a expectativa.
A menos que o inverno venha atrasar esse cronograma de execução, no
máximo em um ano esta obra já deverá ser realizada. É algo que a gente
verifica, a mudança de meta, a mudança de prioridade. E colocar justamente
a regiões que nunca tiveram essa oportunidade. É uma obra que vem
reforçar a esperança do povo. Assim como o programa mais IDH, que está
sendo executado, que está mudando a rotina das pessoas, trazendo
oportunidades de acesso a serviços públicos, que até então, muitas vezes,
eram negados, e por isso que os índices dessas cidades são colocados entre
os 30 piores do Estado. E nesse sentido, quero parabenizar o governo por
essa obra, por essa importante obra e destacar também aqueles que...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Marco Aurélio, se possível me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Com certeza, deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Marco Aurélio, a mesma pergunta que eu fiz agora há pouco
para o deputado Rafael Leitoa, eu vou fazer para V. Exa também. Esse
recurso dessa MA, é oriundo do BNDES? V. EXª sabe me responder ou
não?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu não sei responder a V. EXª, eu não sei responder a V. EXª neste
momento, mas eu posso trazer...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Averigue, porque pelo menos pelo o que eu tenho visto o que tem salvado
nesse primeiro momento o governo Flávio Dino e que ele vem tendo
competência, nesse sentido de executar coisa que nós enquanto Governo,
ainda no ano passado não tivemos a competência, tudo o que vem salvando
ele é oriundo desse empréstimo do BNDES que a Oposição à época tanto
criticou, votou contra e dizia que era para ser fim eleitoreiro, entrou na
justiça, enfim, fez tudo o que pode para tentar dificultar este empréstimo,
e hoje é justamente este empréstimo que vem salvando e dando uma
imagem positiva ao Governo Flávio Dino.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– É quase certo que seja sim do BNDES, eu não posso confirmar neste
exato momento, entretanto, eu acho mais do que justo o Governo poder
aplicar porque é o Governo atual que está pagando, a primeira parcela
desse empréstimo, foi pago agora. Foi pago agora de mais de cem milhões,
então se cabe ao Governo pagar por que não caber ao Governo executar? É
nesse sentido que eu destaco. Parabenizo o Governo pelo investimento, e
convido também o convite que foi feito aos gabinetes dos deputados, da
Secretaria Estadual de Transparência e Controle que convida para o evento
do programa Maranhão Transparente, a ser realizado no auditório Palácio
Henrique de La Rocque, no dia 20 de março, às 14 horas, em pauta a
adesão ao programa Brasil Transparente da Controladoria Geral da União,
justamente com a presença do Ministro Chefe da CGU, Valdir Moisés.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado Marco
Aurélio um aparte, deputado Marco Aurélio, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) – Esse
asfalto dos 8 km ao qual se referiu o deputado Alexandre, eles sim são
oriundos do BNDES, que está paralisado, desde setembro do ano passado.
Iniciou-se no período eleitoral e se encerrou, paralisou durante o período
eleitoral. Então, de certo modo, a oposição não faltou com a verdade.
Naquele momento, infelizmente, os fins do empréstimo fossem eleitorais.
Só isso, deputado.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Permita-me um
aparte, deputado?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Com toda certeza. Deputado Fábio com o aparte.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (aparte) - Eu ouvi,
atentamente, o pronunciamento do deputado Edilázio, e vou mostrar o
seguinte: quando foram licitadas essas obras, foi antes do período eleitoral,
houve o período eleitoral, a maioria foi paralisada, outros não foram
terminados, outros nem começaram, acho que algumas nem começaram,
mas tem que se ressaltar que foi no Governo Flávio Dino, que foi paga a
primeira parcela de pouco mais de cem milhões, cento e poucos milhões,
que o pessoal questionava se era o empréstimo novo, na realidade, não, ele
estava pagando o empréstimo, e está usando, de maneira satisfatória, com
investimentos em várias regiões, na minha região, daqui a alguns dias, será
inaugurada a obra da estrada que liga Vargem Grande a Coroatá, que é
dinheiro oriundo do BNDES, que vai ser inaugurado no Governo Flávio
Dino, e que o empréstimo também vai ser pago no Governo Flávio Dino.
Não há nada de anormal nisso.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Eu quero saber se o mérito maior é de quem pede emprestado, ou de
quem paga a conta. Está aí! Parabéns ao Governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - PMDB. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Nós temos uma sessão
extraordinária aprovada para se realizar agora. Vamos só verificar se há
quórum para deliberar e votar o Projeto de Lei nº 004/2015. Como não há
quórum para deliberar, fica transferido para a sessão de amanhã o Projeto
de Lei nº 004/2015, de autoria do Poder Executivo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Declaro encerrada a presente sessão.

Resumo da Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de março do ano de dois mil e quinze.

Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Edilázio Júnior.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sérgio Frota.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Andrea Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Fernando Furtado, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior
Verde, Léo Cunha, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Edivaldo Holanda, Hemetério Weba, Humberto Coutinho
(com justificativa), Max Barros, Nina Melo, Paulo Neto e Raimundo
Cutrim. O Presidente em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto,
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo
da Ata da Sessão anterior, que foi considerado aprovado e do Expediente
que foi encaminhado à publicação. Em seguida no horário do Pequeno
Expediente manifestaram-se os Deputados Edilázio Júnior, Roberto Costa,
Júnior Verde, as Deputadas Graça Paz e Andrea Murad. Encerrado o
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tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Senhor Presidente,
em exercício, Deputado Othelino Neto anunciou o a Ordem do Dia
colocando em discussão e votação os Requerimentos nº 064/2015, de
autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja submetido ao
regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei Complementar nº 002/2015, de autoria da
Defensoria Pública, que dispõe sobre a criação de cargos na Defensoria
Pública e nº 066/2015, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando
que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei nº 003/2015, de autoria do Poder Executivo,
que dispõe sobre o Programa Estadual “Mais Bolsa Família-Escola”.
Conforme acordo dos Lideres, suscitado pelo Deputado Eduardo Braide e
não havendo objeção dos demais Parlamentares, os Projetos foram
submetidos de imediato a discussão e votação, após a manifestação das
Comissões Técnicas, e aprovados na forma regimental. O Projeto de Lei
Complementar nº 002/15, de autoria da Defensoria Pública, foi submetido
a votação em Redação Final em virtude de emenda já anexada ao Projeto,
sendo acatada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em
seguida o Senhor Presidente determinou o envio de ambos os Projetos de
Lei a sanção governamental. Em continuidade a Ordem do Dia, a Mesa
Diretora deferiu o Requerimento nº 056/2015, de autoria do Deputado
Ricardo Rios, a Superintendente da CODEVASF, Senhora Rosana de Freitas,
solicitando que seja encaminhada cópia completa do projeto de Engenharia
denominado “Diques Baixada” a este Poder, tão logo esteja concluído.
Nos termos do art. 113 do Regimento Interno, o Senhor Presidente em
exercício, Deputado Othelino Neto determinou a inclusão na Ordem do
Dia da Sessão Ordinária do dia 12 de março do ano em curso, o Projeto de
Resolução nº 001/2015, de sua autoria, os  Projetos de Decreto Legislativo
nº 001 e 002/2015, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania  e os Requerimentos nº 067, 069, 086, 070 e 073/2015, de
autoria dos Deputados Edilázio Júnior, Raimundo Cutrim e Júnior Verde.
No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Antônio
Pereira pelo prazo de 30 minutos. Em seguida o Deputado Doutor Levi
Pontes falou pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
No horário reservado aos Partidos e Blocos Parlamentares ouviu-se o
Deputado Sousa Neto pelo Bloco Parlamentar Democrático; pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, os Deputados Sérgio Frota, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Pela Liderança do Bloco União Parlamentar
manifestou-se o Deputado Vinicius Louro. No horário do Expediente
Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar a Senhora
Presidente, em exercício, Deputada Valéria Macêdo encerrou a Sessão
determinando que fosse lavrado o presente resumo, que lido e considerado
aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel,
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de março do ano de 2015.

Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia três de março do ano de
dois mil e quinze.

Presidente, Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Ana do Gás, Andrea Murad, Antônio Pereira, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto
Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Nina Melo, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Wellington do Curso, Vinicius Louro e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Carlinhos Florêncio, Hemetério
Weba, Josimar de Maranhãozinho, Paulo Neto, Sérgio Frota e Valéria
Macêdo. O Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho, declarou

aberta a Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus”. Em
seguida, determinou a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi considerado aprovado e do seguinte expediente:
Requerimento nº 042/15, do Deputado Fernando Furtado, solicitando que
seja consignada nos Anais da Casa, mensagem de pesar pelo falecimento
do Senhor Raimundo Florêncio Monteiro, pai do Deputado Carlinhos
Florêncio, ocorrido no dia 28 de fevereiro próximo passado; Requerimento
nº 043/15, da Deputada Francisca Primo solicitando ao Secretário de Estado
da Segurança Pública, Senhor Jeffesson Portela informações quanto ao
número de Delegacias Especiais da Mulher instaladas Maranhão, que
estão em funcionamento; Requerimento nº 044/15, do Deputado Fábio
Braga, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em
uma Sessão Extraordinária, a realizar-se após o término desta, o Projeto de
Lei nº 025/2015, que denomina o Hospital Regional do Município de
Santa Inês; Requerimento nº 045/15, do Deputado Othelino Neto,
solicitando que seja convocada uma Sessão Solene em homenagem ao
Partido Comunista do Brasil – PC do B, em comemoração aos 93 anos de
fundação; Requerimento nº 046/15, do Deputado Rafael Leitoa, solicitando
que seja requerido à CCL (Comissão Central Permanente de Licitação)
cópias da Concorrência nº 01/2008 – CPL/SECID. Que também seja
requerido cópias do Processo Administrativo nº 356/2012 – UNIVIMA à
SECTEC (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
do Maranhão), e/ou à UNIVIMA (Universidade Virtual do Maranhão),
atualmente, IEMA (Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão); Indicação nº 108/15, do Deputado Júnior Verde, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando
que viabilize o Projeto Executivo para pavimentação asfáltica e Obra de
Arte, no trecho de 40 km entre os Municípios de Pedro do Rosário,
Penalva e Viana; Indicação nº 111/15, do Deputado Sérgio Frota, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando a instalação de uma Companhia de Polícia Militar no bairro do
Parque Vitória, nesta Cidade; Indicação nº 112/15, do Deputado Sérgio
Frota, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Prefeito Municipal de São José de Ribamar, Senhor Gil Cutrim, solicitando
a revitalização da Praça do Rodão no Parque Vitória e a construção de um
palco fixo ou concha acústica para os eventos naquela comunidade; Indicação
nº 113/15, do mesmo Deputado, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Esporte, Senhor Márcio
Batalha Jardim, solicitando a revitalização do campo de futebol do
Residencial Terra Livre no Parque Vitória, com a construção de uma pequena
arquibancada, vestuário e alambrados ao redor do campo; Indicações nºs
114, 115 e 116/15, do Deputado Stênio Resende, ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, solicitando a implantação de uma unidade Grupo Tático
Aéreo - GTA com uma base no Município de Santa Inês; Indicação nº 117/
15, do Deputado Edilázio Júnior, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, solicitando a perfuração de poços artesianos nos Povoados Jenipapo
e Angelim, localizados no Município de Balsas; Indicação nº 118/15, do
Deputado Edilázio Júnior, ao Diretor de Relações Institucionais da
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, Senhor José Jorge Leite
Soares, solicitando a inclusão no Programa Luz Para Todos os Povoados
Curimatá, Espinhos, Catingueiro e Morrinhos, localizados no Município
de Benedito Leite. Não havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura o
Senhor Presidente deferiu as indicações acima mencionadas e encaminhou
o expediente à publicação. No horário do Pequeno Expediente manifestou-
se o Deputado Fábio Macêdo solicitando ao Governador Flávio Dino e ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Marcos Pachêco, que seja reiniciado
a construção do Hospital Regional de Capinzal do Norte, cuja obra está
com 70% construída, destacando que o Projeto do hospital conta com 50
leitos, inclusive de UTI, e vai beneficiar mais de 150.000 (mil) pessoas na
região dos Cocais e Médio Mearim. Em seguida o Deputado Souza Neto
cobrou resposta ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Marcos Pachêco,
sobre a inauguração do Hospital Macrorregional de Santa Inês. A Deputada
Francisca Primo, por sua vez, apresentou um Requerimento de pesar pelo
trágico homicídio do professor Luís Costa, Secretário de Meio Ambiente
do Município de Bom Jesus das Selvas. Em seguida, a Deputada Andrea
Murad criticou o fechamento do Ambulatório de Atenção aos pacientes
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com câncer que funcionava no bairro Turu. A Deputada informou que os
serviços foram transferidos para o Hospital do Câncer “antigo Hospital
Geral”, sobrecarregando toda a estrutura, o que resultou na demora devida
a falta de médicos para atender a grande demanda. No seu turno, o Deputado
Roberto Costa destacou o fim da greve dos vigilantes, lotados nas unidades
da Rede Estadual de Ensino, informando que após paralisarem as atividades
por conta dos atrasos nos salários, vale-transporte e pendências no ticket
alimentação. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia colocando em
discussão e votação, em único turno, o Veto Total, encaminhado através da
Mensagem Governamental nº 098/2013, referente ao Projeto de Lei nº
212/2013, de autoria do Deputado Roberto Costa, que institui a CNH
Popular. De acordo com a chamada nominal, constatou-se que o Veto ficou
mantido pelos votos dos Senhores Deputados: Adriano Sarney, Antônio
Pereira, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Graça
Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério Cafeteira e Zé Inácio,
totalizando 20 (vinte) votos não e com 07 votos sim dos Senhores
Deputados: Andrea Murad, Edilázio Júnior, Max Barros, Nina Melo,
Roberto Costa, Sousa Neto e Wellington do Curso; em segundo turno,
tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº
037/14, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman à Senhora Doralice Veloso da
Silva; em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi aprovado o
Projeto de Resolução Legislativa nº. 004/2015, de autoria do Deputado Zé
Inácio, que cria a Frente Parlamentar Estadual em Defesa da Refinaria
PREMIUM I. Por fim, foram aprovados os Requerimentos nº. 035/2015,
de autoria do Deputado Fernando Furtado, solicitando que seja encaminhada
mensagem de aplausos e congratulações, aos Senhores Antônio Pacheco
Guerreiro Junior e Lourival de Jesus Serejo Sousa, parabenizando-os por
suas posses nos cargos de Presidente e Corregedor do Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão; nº 036/2015, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 26/03/15,
às 11:00 horas, pela passagem da Semana Estadual do Jovem Empreendedor
no Estado do Maranhão; nº 038/2015, de autoria do Deputado Edilázio
Júnior, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, no dia 30/04/15,
às 11h00min, em homenagem aos “50 anos de Fundação da Câmara de
Dirigentes Lojistas de São Luís-CDL”; 039/2015, de autoria do Deputado
Júnior Verde e 041/2015 de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando
que sejam dispensados dos trâmites regimentais, para discussão e votação,
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo
após a presente Sessão, o Projeto de Resolução nº 005/2015, que propõe
a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Segurança Pública e Privada
e o Projeto de Lei nº 005/2015, encaminhado pela Mensagem
Governamental nº 025/15, que dispõe sobre a fixação de salários para o
pessoal contratado temporariamente, para atender excepcional interesse
público, com base no artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e na Lei
nº 6.915/97, respectivamente. Com acordo das Lideranças, o Projeto de
Resolução nº 005/2015 e o Projeto de Lei nº 005/2015, que constariam na
Ordem do Dia de uma Sessão Extraordinária, na forma dos requerimentos
acima aprovados, foram colocados em votação, em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, sendo os mesmo aprovados, nos seus turnos
regimentais. Por fim, a Mesa Diretora deferiu o Requerimento nº 032/
2015, de autoria do Deputado Edson Araújo, solicitando que sejam abonadas
suas faltas nas sessões relativas ao período de 10 a 12 do mês de fevereiro,
em virtude da impossibilidade do seu comparecimento nesta Casa, conforme
atestado médico. Nos termos do art. 113 do Regimento Interno, o Senhor
Presidente em exercício, Deputado Othelino Neto determinou a inclusão
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 043,
044, 045 e 046/2015, de autoria da Deputada Francisca Primo e dos
Deputados Fábio Braga, Othelino Neto e Rafael Leitoa, respectivamente.
No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado Edivaldo
Holanda, destacou as obras de infraestrutura e mobilidade urbana que
estão sendo executada pelo Prefeito Edivaldo Holanda Junior, em diversos
bairros da capital. O Parlamentar também lembrou que a Cidade de São
Luís possui mais de um milhão de habitantes e que seguiu desordenada ao

longo de séculos, mas com um Prefeito jovem e cheio de esperança,
empenhado em fazer o melhor por São Luís. No horário reservado aos
Partidos e Blocos Parlamentares ouviu-se pelo Bloco União Parlamentar o
Deputado Júnior Verde, que agradeceu aos Pares pela aceitação que foi
dada ao seu Requerimento quanto a criação à Frente Parlamentar de
Segurança Pública e Privada, destacando a sua importância nas discussões,
nos encaminhamentos, nas proposições, na análise dos projetos necessários
para que possam realmente consolidar uma política de segurança pública
para o Estado do Maranhão.  Pelo PMDB o Deputado Roberto Costa,
pediu a reabertura do Matadouro Municipal de Bacabal, informando que
formalizou o pedido de uma vistoria à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA ao matadouro, um vez que o espaço ainda estaria
fechado apenas à espera dessa fiscalização para retomar o funcionamento.
O Deputado também lamentou que há 8 (oito) meses o matadouro está
fechado, após ser interditado para receber uma série de intervenções
determinadas por um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado
com o Ministério Público. Pelo Bloco Parlamentar Democrático o
Deputado César Pires, fez um apelo, para que a Mesa Diretora da Casa
providencie, o quanto antes, a votação do Projeto de Emenda à Constituição
003/2014, de sua autoria, que trata do Orçamento Impositivo. Pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão o Deputado Wellington do Curso,
esclareceu sobre a má interpretação do seu último discurso, proferido na
semana passado, no qual o Parlamentar, metaforicamente, apresentou
uma cédula de cem reais durante seu pronunciamento informando que
lamentavelmente o gesto foi interpretado de forma errônea por alguns
comunicadores. O Deputado frisou que, em momento algum, ofendeu a
imprensa; pelo contrário, disse que tem respeito a todos os colegas da
comunicação, antes mesmo de ser Parlamentar, e esse respeito e carinho
permanecem até hoje. O Deputado também cobrou a celeridade nas ações
do plano de Governo Municipal por parte do gestor que está há dois anos
à frente da Prefeitura de São Luís, afirmando que o prefeito não pode se
fechar diante das “vozes das ruas” que clamam por uma realidade mais
humana. O Deputado Edivaldo Holanda falou pela Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, em resposta do Deputado Wellington
do Curso, afirmando que, desde o primeiro dia que o Prefeito Edivaldo
Holanda Junior assumiu a Prefeitura de São Luís está trabalhando pela a
população. No Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais
havendo a tratar o Senhor Presidente, em exercício, Deputado Othelino
Neto encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente ata,
que lida e considerada aprovada, será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 03 de
março do ano de 2015. Deputado Humberto Coutinho - Presidente.
Deputado Rigo Teles - 1º Secretário, em exercício. Deputado Othelino
Neto - 2º Secretário, em exercício.

Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia cinco de março do ano de
dois mil e quinze.

Presidente, Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.
Segundo Secretário em exercício, Senhor Deputado Edilázio Júnior.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo,
Fernando Furtado, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Andrea Murad, Carlinhos
Florêncio, Graça Paz, Paulo Neto, Rogério Cafeteira e Valéria Macêdo. O
Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho, declarou aberta a Sessão:
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“Em nome do povo invocando a proteção de Deus”. Em seguida, determinou
a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
considerado aprovado e do seguinte expediente: Projeto de Lei
Complementar nº 002/ 2015, encaminhado pela Mensagem nº. 001/2015,
da Defensora Pública-Geral do Estado, Senhora Mariana Albano de
Almeida, que dispõe sobre a criação de vagas no quadro de cargos de
provimento efetivo da Defensoria Pública do Estado; Projeto de Lei nº
030/15, da Deputada Nina Melo, que garante o atendimento em vinte e
quatro horas às mulheres vítimas de violência; Projeto de Lei nº 031/15, da
Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a prioridade de vagas nas escolas
para crianças e adolescentes cujas mães se encontram em situação de
violência doméstica e/ou familiar, no Estado do Maranhão; Projeto de Lei
nº 032/15, da mesma Deputada, que dispõe sobre a divulgação do serviço
de disque-denúncia nacional de violência contra a mulher, no âmbito do
Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 033/15, do Deputado Eduardo
Braide, que autoriza o Poder Executivo a criar o Regime Assistencial
Especial de Atendimento de Emprego e Renda às mulheres vítimas de
violência conjugal no Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 034/15, da
Deputada Graça Paz, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos restaurantes
e similares em conceder desconto e/ou meia porção para pessoas que
realizaram a cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia; Projeto de
Lei nº 035/15, do Deputado Rigo Teles, que incorpora rodovia municipal
à malha rodoviária estadual, a rodovia municipal que liga a sede do Município
de Mirador a Sucupira do Norte; Projeto de Resolução Legislativa nº 008/
15, do Deputado Rafael Leitoa, subscrito por vários Parlamentares, que
cria a Frente Parlamentar pelo Fim dos Lixões no Estado do Maranhão;
Requerimento nº 047/15, do Deputado César Pires, solicitando que seja
discutida e votada, a Proposta de Emenda Constitucional nº 03/2014, de
sua autoria, tendo em vista que a referida proposição recebeu o parecer
favorável da Douta Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania;
Requerimento nº 048/15, do Deputado Adriano Sarney, à Secretaria de
Estado de Transparência e Controle do Estado do Maranhão, solicitando
a lista com os membros do Conselho de Gestão Estratégica das Políticas
Públicas de Governo  - CONGEP, bem como, o cronograma, as pautas e
atas das reuniões do referido Conselho; Requerimento nº 049/15, do
Deputado Roberto Costa, ao Superintendente da Caixa Econômica Federal,
Senhor Hélio Luiz Duranti, solicitando informações da Empresa Hidraele,
responsável pelo atual esgotamento sanitário na Cidade de Bacabal, acerca
do valor da obra, execução, quanto fora pago e como é efetuado este
pagamento; Requerimento n° 050/15, da Deputada Francisca Primo,
solicitando que seja consignado nos Anais desta Casa e encaminhada
mensagem de pesar aos familiares do Professor Luís Costa de Oliveira, em
nome da sua genitora Raquel Costa de Oliveira, residente na Avenida São
João, 68-Centro/Bom Jesus das Selvas, por ocasião do seu falecimento
ocorrido por latrocínio; Requerimento nº  051/15, do Deputado Wellington
do Curso, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene, no dia 02 de
abril, às 11:00 horas, pela passagem do Dia Mundial da Conscientização
do Autismo; Requerimento nº 052/15, do Deputado Roberto Costa,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº  020/15, enviado através da
Mensagem Governamental nº 027/15, que Institui o Programa CNH Jovem;
Requerimento nº  053/15, do Deputado  Rigo Teles, às Senhoras  Raimunda
Alves de Melo, Maura Jorge Alves de Melo Ribeiro, Vany Alves de Melo
Martins ,Raimunda Alves de Melo Monteiro,  Katia Soraima Alves de
Melo e ao Senhor José Vieira de Melo Neto, viúva e filhos do empresário
e Líder Politico de Lago da Pedra, Waldir Jorge de Melo, falecido no dia 03
de março do  corrente ano, manifestando o pesar da Assembleia Legislativa
do Maranhão pelo seu  falecimento; Indicação nº 119/15, do Deputado
Cabo Campos, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, solicitando que seja aplicado, através da Secretaria de Estado de
Segurança Pública, o regime de Plantão na Delegacia do Maiobão, devido o
crescente número de ocorrências policiais à noite no Município de Paço
Lumiar; Indicação nº 120/15, do Deputado Cabo Campos, ao Governo do
Estado do Maranhão, solicitando que seja construída, através da Secretaria
de Estado de Infraestrutura, uma Maternidade no Município de Paço do
Lumiar; Indicação nº 121/15, do Deputado Léo Cunha, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da

Infraestrutura, Senhor Cleyton Noleto, solicitando a pavimentação asfáltica
da MA-008 que liga o Município de Paulo Ramos ao Município de Arame;
Indicação nº 122/15, do Deputado Léo Cunha, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da
Infraestrutura, Senhor Cleyton Noleto, solicitando a recuperação asfáltica
da MA-125 que dá acesso  aos Municípios de Cidelândia, Vila Nova dos
Martírios e São Pedro da Água Branca, além de ligar o Maranhão ao
Estado do Pará; Indicação nº 123/15, do Deputado Léo Cunha, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Cleyton Noleto, solicitando a
pavimentação asfáltica da MA-323 que liga o Município de Paulo Ramos
ao Município de Marajá do Sena; Indicação n° 124, 125 e 126/15, da
Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando a implantação de um sistema simplificado de abastecimento de
água na localidade dos Goianos, no Assentamento São Félix e na Localidade
Vargem Grande, no Município de Sítio Novo; Indicação n° 127/15, da
Deputada Valéria Macêdo, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando a pavimentação asfáltica da MA-329 que liga o Município de
Itaipava do Grajaú à BR 226; Indicação nº 129/15, do Deputado Júnior
Verde, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
solicitando a implantação do Departamento Aeroviário do Maranhão -
DAEMA, conforme modelo em anexo; Indicação nº 130/15, do Deputado
Rigo Teles, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem como, ao
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela,
solicitando a implantação de uma unidade do Grupo Tático Aéreo - GTA,
no Município de Bacabal; Indicação nº 131/15, do Deputado Rigo Teles,
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de
Estado da Saúde, Senhor Marcos Pacheco, solicitando a implantação de
uma unidade do HEMOMAR, no Município de Bacabal; Indicação nº
132/15, do Deputado Roberto Costa, a Procuradora Chefe do Ministério
Público Federal, Senhora Carolina da Hora Mesquita Hohn, solicitando
fiscalização junto a empresa Hidraele, responsável pela obra do Governo
Federal, de esgotamento total da Cidade de Bacabal, haja vista problemas
estruturais causados em virtude do referido serviço; Indicação nº 133/15,
do Deputado Roberto Costa, ao Secretário de Estado de Meio Ambiente,
Senhor Marcelo Coelho, solicitando a presença de uma equipe desse órgão
no Matadouro Municipal de Bacabal; Indicação nº 134/15, do Deputado
Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando a inclusão de autistas na rede pública de ensino regular e a
capacitação de profissionais especializados; Indicação nº 135/15, do
Deputado Fábio Macêdo, ao Governador do Estado, Senhor Flavio Dino,
solicitando providências junto ao Secretario de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva, para que seja construído um Terminal
Rodoviário Público no Município de Peritoró; Indicação nº 136/15, da
Deputada Francisca Primo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino solicitando equipamentos, bem como, o aumento do efetivo
da Delegacia de Polícia, no Município de Bom Jesus das Selvas. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura o Senhor Presidente
deferiu as indicações acima mencionadas e encaminhou o expediente à
publicação. No horário do Pequeno Expediente manifestou-se o Deputado
Rigo Teles informando sua eleição para Presidente da Comissão de
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa
do Maranhão. Em seguida o Deputado Josimar de Maranhãozinho fez um
apelo ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela para que mantenha no cargo o Delegado Regional do Município de
Zé Doca, Jader Alves. Com a palavra o Deputado Stênio Rezende destacou
o sucesso das comemorações dos 180 anos da Casa, promovidas pelo
Presidente Humberto Coutinho, para homenagear Parlamentares que
contribuíram para engrandecer o Legislativo Estadual, ressaltando que ao
lado do Presidente Humberto Coutinho, dos membros da Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa e dos demais Deputados, ele teve a felicidade de
comemorar os 180 anos de história do Parlamento Estadual, exposta na
palestra ministrada pelo escritor e historiador Benedito Buzar. Por fim o
Deputado Rafael Leitoa denunciou a deterioração do polo empresarial no
município de Timon, inaugurado no final do ano passado, às pressas e
utilizado como promessa de campanha pelo candidato ao Governo Edson
Lobão Filho e seu grupo político, durante as eleições de 2014. Os Deputados
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Fábio Braga, Francisca Primo, Wellington do Curso, Zé Inácio e Ana
do Gás tiveram suas inscrições transferidas para a Sessão Ordinária do
dia 09 de março, segunda feira. Esgotado o tempo regimental destinado
a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do
Dia colocando em discussão e votação os Requerimentos nº 044/2015,
de autoria do Deputado Fábio Braga, solicitando que seja discutido e
votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, o Projeto
de Lei nº 025/2015, que denomina o Hospital Regional do Município
de Santa Inês e nº 045/2015, de autoria do Deputado Othelino Neto,
solicitando que seja convocada uma Sessão Solene em homenagem ao
Partido Comunista do Brasil – PC do B, que completa 93 anos de
fundação, que foram aprovados pelo Plenário. Em seguida a Mesa
Diretora deferiu os Requerimentos nº 043/2015, de autoria da Deputada
Francisca Primo, ao Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor
Jefersson Portela, para que nos seja informado o número de Delegacias
Especiais da Mulher, no nosso Estado, bem como, se as mesmas estão
instaladas e em funcionamento e o nº 046/2015, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, solicitando que sejam requeridas à CCL- Comissão
Central de Licitação as seguintes cópias: da concorrência nº 01/2008 –
CPL/SECID; do processo administrativo nº 356/2012 – UNIVIMA à
SECTEC (Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
do Maranhão) e/ou à UNIVIMA (Universidade Virtual do Maranhão),
atualmente IEMA (Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia
do Maranhão); e requerida a SECTEC cópia do contrato nº 004/2009 –
UNIVIMA, entre o Estado e a empresa vencedora do pregão, MPA
Engenharia, CNPJ: 05.148.560/0001, juntamente com todos os aditivos
gerados para a execução do contrato. Nos termos do art. 113 do
Regimento Interno, o Senhor Presidente em exercício, Deputado
Othelino Neto determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 047, 048, 049, 050 e 051/
2015, de autoria dos Deputados César Pires, Adriano Sarney, Roberto
Costa, Francisca Primo e Wellington do Curso, respectivamente. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
horário reservado aos Partidos e Blocos Parlamentares ouviu-se pela
Liderança do Bloco Parlamentar Democrático o Deputado Edilázio
Júnior, que chamou a atenção de seus colegas de Parlamento para a
possibilidade de o vice-governador do Estado, Senhor Carlos Brandão,
haver cometido crime de responsabilidade ao se ausentar do País sem
a devida autorização do Legislativo Estadual, como determina a
Constituição Estadual. Pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
a Deputada Francisca Primo, destacou a importância do Projeto de Lei
8.305/14, que modifica o Código Penal para incluir entre os tipos de
homicídio qualificado o feminicídio, definido como o assassinato de
mulher por razões de gênero, quando envolve violência doméstica e
familiar ou menosprezo e discriminação contra a condição de mulher.
O Deputado Zé Inácio, cobrou do Secretário de Estado da Segurança,
que apure o crime de pichação no muro da Sede do Partido dos
Trabalhadores – PT, informando que a sede está localizada no
Renascença e foi pichada durante a madrugada na última quarta-feira,
04 com frases: “Fora Dilma! Fora PT”. Pelo PMDB o Deputado
Roberto Costa, condenou o trabalho que sem dendo executado pela
empresa Hidraele Projetos e Serviços LTDA, responsável pela atual
obra do Governo Federal de esgotamento sanitário da Cidade de Bacabal.
Ele relatou que para piorar os problemas estruturais existentes em
Bacabal, a empresa tem deixado as ruas cortadas após colocar os canos,
sem nenhuma obra posterior que possa reparar o dano nas vias. Pelo
Bloco Parlamentar Democrático o Deputado César Pires, apelou para
que a Mesa Diretora coloque em votação o Projeto de Emenda à
Constituição 003/2014, que trata do Orçamento Impositivo. No
Expediente Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a
tratar o Senhor Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse
lavrada a presente Ata, que lida e considerada aprovada, será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 05 de março do ano de 2015. Deputado
Humberto Coutinho - Presidente. Deputado Professor Marco Aurélio
- 1º Secretário, em exercício. Deputado Edilázio Júnior - 2º Secretário,
em exercício.

SESSÃO ESPECIAL REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE
2015 ÀS 11hs.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Especial que marca o dia de conquista do
voto feminino no Brasil e pela passagem 83º aniversário do direito à
escolha dos seus representantes pelas mulheres. Convidamos para compor
a Mesa dos Trabalhos a Exmª Senhora Deputada Federal Eliziane Gama.
Exmª Senhora Desembargadora Alice de Souza Rocha, representando o
Tribunal Regional Eleitoral. Senhora Carolina da Hora Mesquita,
Procuradora-chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão.
Exmª Senhora Lítia Cavalcanti, Promotora de Justiça do Consumidor,
neste ato representando a Senhora Regina Lúcia. Senhora Susan Lucena,
Secretária-Adjunta da Secretaria da Mulher, e palestrante. Senhora Kazumi
Tanaka, Delegada da Delegacia Especial da Mulher e do Conselho Estadual
de Mulheres. Exmª Senhora Helena Barros Heluy, Presidente da Comissão
Diocesana de Justiça e Paz do Conselho de Mulheres. Exmª Senhora
Cleide Coutinho, Presidente do Grupo de Esposas de Deputados da
Assembleia Legislativa do Maranhão, Gedema. Doutora Clay Lago,
Presidente do Instituto Jackson Lago. Senhora Florilena Aranha, Presidente
do Fórum de Mulheres do Estado do Maranhão. Convidamos o Pastor
Otoniel Martins Lopes para uma reflexão de palavras de Deus.

O SENHOR PASTOR OTONIEL MARTINS LOPES -
Saudamos as amadas irmãs e irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor
Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus. Nós estamos hoje aqui em
uma missão muito importante em homenagear essa vitória que Deus deu
para as mulheres do Brasil. Deus nos reuniu aqui para comemorarmos a
conquista do voto feminino no Brasil. Hoje comemoramos um marco
histórico da mulher brasileira onde foi instituído o voto feminino que as
mulheres conquistaram depois de muitos anos de reivindicações e
discussões o direito de votar e ser eleitas para cargos do Legislativo e no
Executivo, data esta ocorrida em 24 de fevereiro de 1932, completando,
portanto, 83 anos. Agradecemos a Deus por mais uma vitória conquistada
pelas mulheres do nosso Brasil. Desde os tempos bíblicos que Deus tem
honrado as mulheres de fé, dando um papel importante na história da
humanidade. Além da sublime missão de ser mãe, de se preocuparem com
a elegância e com a beleza, administrando o lar e a educação dos filhos,
serem esposas dedicadas e amorosas ainda têm capacidade e competência
de cuidar da nossa sociedade. A Bíblia destaca uma grande relação de
heroínas da fé, cito aqui apenas algumas delas: Débora, mulher que Deus
levantou como juíza, em Israel. E Ester, a bela rainha, que arriscou perder
a sua vida em defesa do seu povo. E Maria, a mulher que recebeu a mais
importante e sublime missão de ser a mãe, aqui na terra, de Jesus, o seu
filho, filho de Deus e salvados da humanidade. Deus sempre quis que as
mulheres fossem honradas pelos homens. É importante lembrar o quanto
Deus ama e honra as mulheres. Permitiu que as primeiras pessoas que
tiveram o privilégio de falarem com Jesus ressuscitado, foram Maria
Madalena e Maria, mãe de Jesus. Que grande honra, que grande privilégio
Deus concedeu, não foi primeiro aos discípulos, mas foi primeiro às
mulheres. Parabéns, mulheres. Como Deus ama vocês. Aleluia. Glória a
Deus e aleluia. Na atualidade inúmeras mulheres têm se destacado no
cenário político internacional e nacional. Mulheres como Ângela Merkel,
Cristina Kirchner, Dilma Rousseff como Presidente do Brasil, Rosinha
Garotinho como ex-governadora do Rio de Janeiro, Roseana Sarney como
ex-governadora do Maranhão, Marta Suplicy como grande senadora e
muitas outras que contribuíram e ainda têm contribuído para consolidar os
direitos conquistados pelas mulheres. No nosso Estado, ao longo dos
anos. Deus tem levantado, constituído e capacitado mulheres importantes
que desempenharam e ainda desempenham um relevante papel na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, como a ex-deputada Helena
Heluy, Telma Pinheiro e Eliziane Gama que hoje se destaca na Câmara
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Federal. E atualmente as deputadas Valéria Macedo, Cleide Coutinho,
Francisca Primo, Graça Paz, Andréa Murad, Nina Melo e Ana do Gás,
mulheres especiais que Deus escolheu para a nobre missão de criar leis que
venham a contribuir para o progresso do nosso Estado, defender, proteger
o direito do cidadão e fazer o povo mais feliz. Parabéns mulheres escolhidas
por Deus. Mulheres valorosas, tenho uma recomendação como Pastor e
Capelão desta Magna Casa, uma recomendação para vocês: tenham fé em
Deus. Pois uma mulher de fé não tem medo de nada. Uma mulher de fé
demonstrou coragem em meio aos seus medos. Deus disse: “Eu não te dei
espírito de medo, mas de Poder, com amor e moderação”. Uma mulher de
fé não permite que ninguém tire o melhor dela. Uma mulher de fé dá o
melhor de si a todos. Uma mulher de fé pode cometer erros, mas os evitam
no futuro. Uma mulher de fé percebe que os erros na vida também podem
ser bênçãos inesperadas e aprende com eles. Uma mulher de fé tem o olhar
de segurança na sua face, de bondade e de amor pelo próximo. Uma mulher
de fé acredita que ela é forte o suficiente para vencer qualquer obstáculo de
qualquer problema. Porque uma mulher de fé lê a Bíblia e ela crê o que a
palavra de Deus diz que em tudo somos mais do que vencedores em Cristo
Jesus. Uma mulher de fé tem a fé que vence gigantes, vence montanhas,
vence o mundo, vence a carne e vence o Diabo, porque ela tem a fé no filho
de Deus, Jesus, que morreu por nós na cruz do calvário. E agora convido
todas as mulheres de fé e todos os presentes para de pé fazermos uma
breve oração de agradecimento a Deus, por essas mulheres maravilhosas
que Deus escolheu. Se for possível vamos ficar de mãos dadas como sinal
de união, que tanto agrada a Deus. Senhor, nosso Deus, pai Santo, querido,
amado e eterno, em nome de Jesus, teu filho amado que o Senhor se
compraz, nós entramos agora na tua Santa presença para te agradecer
pela vida de cada mulher. Mulher que o Senhor tanto ama, mulher que o
Senhor tanto prestigia. Ó Pai querido amado, pedimos que o Senhor
derrame sob estas mulheres, especialmente as mulheres que agora estão
comandando a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Fé,
esperança, amor, em nome de Jesus para que elas possam, meu Deus e
meu Pai, continuar firmes nesta jornada nobre que o Senhor está confiando
a cada uma delas e fazer com que o Maranhão cresça, mas cresça também
movido pelo amor que o Senhor deixou no coração de cada uma. Obrigado
meu Deus, por essas mulheres. Segura na mão delas, em nome de Jesus
nós te pedimos e te agradecemos. Digo Amém e graças a Deus. Obrigado
pela oportunidade.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Convidamos a todos para que fiquem em posição
de respeito para ouvirmos a execução do Hino Maranhense, pelo
saxofonista Elton David Pereira Nascimento, soldado da Polícia Militar
do Estado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO - Convido a deputada Nina para assumir os trabalhos
da Mesa.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
NINA MELO – Concedemos a palavra à senhora deputada Valéria Macedo,
autora do requerimento que convocou a presente Sessão Solene.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Bom dia a
todos. Cumprimento a Exmª Senhora Deputada Federal Eliziane Gama,
que nos dá a honra da sua presença na Mesa. Exmª Senhora Desembargadora
Alice de Souza Rocha, representando o Tribunal Regional Eleitoral. Senhora
Carolina da Hora Mesquita, Procuradora-chefe da Procuradoria da
República no Estado do Maranhão. Exmª Senhora Lítia Cavalcanti,
Promotora de Justiça do Consumidor, neste ato representando a
Procuradora de Justiça Regina Lúcia. Senhora Susan Lucena, Secretária-
Adjunta da Secretaria da Mulher. Senhora Kazumi Tanaka, Delegada da
Delegacia Especial da Mulher e do Conselho Estadual de Mulheres. Exmª
Senhora Helena Barros Heluy, Presidente da Comissão Diocesana de Justiça
e Paz do Conselho de Mulheres. Doutora Clay Lago, que nos honra muito
com a sua presença, grande amiga, Presidente do Instituto Jackson Lago.
Senhora Florilena Aranha, Presidente do Fórum de Mulheres do Estado do
Maranhão. Cumprimentar as nossas nobres colegas, deputada Nina que

preside a Mesa, deputada Ana do Gás e nobre deputado Inácio que nos dá
a honra da sua presença. Cumprimentar todas as mulheres, todos os homens
que se fazem presentes nos prestigiando neste momento. Cumprimentar
as minhas companheiras de profissão, a professora Elba Mochel, a Rita
Ivana do Instituto Florence grande amiga, a Keila representando o Coren.
Ana Léa Coelho, representando o Sindicato dos Enfermeiros do Estado do
Maranhão. O Carlos Sérgio, representando os Conselhos Tutelares.
Cumprimentar em nome de todos, a Luzimar do nosso Partido, a Sandra
do meu Partido, do PDT, Partido Democrático Trabalhista, do Movimento
Feminista. A minha irmã Verbena Macedo, que se faz aqui presente. Meu
irmão Marcelo Macedo também. Todos os servidores desta Casa, a
imprensa, o cerimonial, a Mesa em nome do Bráulio, todas as pessoas que
nos ajudaram a organizar esta Mensagem tão bonita, esta solenidade tão
bonita e importante, porque nunca é tarde para homenagear as mulheres.
Esta semana foi uma semana recheada de homenagens, mas quanto mais,
melhor. Porque realmente nós merecemos ser lembradas, todos os dias,
pela nossa importância na sociedade. Esta audiência foi requerida devido a
uma data muito importante, a data em que se comemoram os 83 anos do
voto feminino, do direito de a mulher votar. E também, agora no último dia
08 de janeiro de 2015 a Presidente da República Dilma Rousseff, sancionou
a Lei Federal n.º 13.086/2015, instituindo no calendário nacional o dia da
conquista do voto feminino no Brasil, a ser comemorado no dia 24 de
fevereiro. Portanto, senhoras autoridades, senhoras deputadas, senhores
deputados, todas nós companheiras mulheres, essa celebração hoje é a
primeira celebração oficial aqui na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, do direito, do nosso direito de votar, de nós mulheres exercermos
um dos princípios fundamentais da cidadania, que é o direito de votar e ser
votada. Eu fiz um pequeno pronunciamento que fala dos nossos anseios
como representante das mulheres no parlamento, dos nossos anseios como
mãe, como dona de casa, como mulher e acredito que isso está no coração
de todas as mulheres do nosso Maranhão e do nosso Estado. Iniciando no
tema de direitos políticos da mulher brasileira, é preciso assinalar desde
logo que a política não se restringe à esfera do Estado e de suas instituições
legislativas e executivas. Ao contrário, para mim, ela atravessa os domínios
da vida cotidiana e se encontra presente nas relações, as mais variadas que
se estabelecem entre as pessoas, inclusive, na vida familiar. Dito isso,
ressalto que desde as mais remotas épocas, nós mulheres, aqui no Brasil e
lá fora, temos tido um papel como agentes políticos de transformação
social, política e econômica na vida social. Na independência do Brasil, por
exemplo, várias mulheres conseguiram inserir seus nomes na história como
heroínas da pátria. Cito o exemplo de Maria Quitéria, uma heroína da
pátria que se notabilizou por travestir-se de soldado para lutar pela
independência do Brasil contra o domínio português. Ou seja, nesse período
de nossa história, era necessário cortar o cabelo, vestir roupas masculinas,
adotar estilo de macho para poder contribuir como mulher na vida política
e social. Veja-se ainda o movimento das mulheres contra a escravidão,
menciono aqui o nome de Maria Firmina dos Reis, maranhense de camada
social básica, que usou seu poder intelectual e de escritora na defesa da
libertação dos escravos. Lembro ainda Nísia Floresta, considerada a primeira
feminista brasileira, que sintetiza as lutas em prol da capacitação intelectual
das mulheres e de seus direitos à educação. Outro exemplo foi o de Josefina
Alves de Azevedo, fundadora do periódico A Família, que desempenhou
vigorosa atividade intelectual e defendeu abertamente a participação da
mulher na política e é uma das percussoras do movimento sufragista
feminino. A tese de Josefina era “Se a mulher tem aptidão para adquirir
títulos científicos, por que não há de ter para os cargos políticos”. A
Josefina estava certa, senhoras deputadas, autoridades, nossas
companheiras, pois hoje todos sabem que nós mulheres temos o melhor
nível educacional em termos quantitativos e qualitativos. Há mais mulheres
nas universidades em graduações e pós-graduações, mestrados, doutorados
do que homens. Somos a maioria em termos educacionais, de tal modo que
não há razão fundada para que não ocupemos os postos relevantes no
Estado brasileiro. É certo que o poder ainda é um domínio ocupado
hegemonicamente por homens. Campo no qual há ainda uma sub-
representação feminina, o exemplo aqui, deputada Nina, que preside essa
audiência, senhoras e senhores, é o de nossa Assembleia. O exemplo aqui
é avassalador, deputada Eliziane Gama, apenas seis deputadas para 36
deputados. Somos minoria aqui, apesar de sermos quase em todos os
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estados cerca de 54% de eleitoras. É uma desigualdade, nossa sempre
primeira dama, mulher do nosso saudoso Jackson Lago, esse grande político
no nosso Estado, é uma desigualdade inaceitável para nós mulheres e para
a toda a sociedade. Apesar das lutas e dos movimentos, somente há pouco
mais de 80 anos, nós mulheres conquistamos o direito ao voto, adotado em
nosso país em 1932 e consolidado na Constituição de 1934. A primeira
deputada eleita para a Câmara dos Deputados foi Carlota Pereira Queiroz
de São Paulo em 1934. Antonieta de Barros foi a primeira deputada estadual
negra na Assembleia de Santa Catarina em 1935. A primeira senadora foi
Eunice Michiles, Amazonas, eleita suplente, tendo assumido o cargo 1979,
em razão da morte do titular. Quanto ao Poder Executivo Estadual, a
primeira governadora como titular do cargo foi Roseana Sarney em 1994,
aqui no Maranhão. Hoje, nós temos a Presidenta da República, Dilma
Rousseff, reeleita ano passado para seu segundo mandato. Estamos
avançando lentamente, senhoras deputadas, companheiras, mas apesar da
eleição da Presidente da República, apesar disso, não constitui exagero
dizer que somos ainda sub-representação nos Poderes Executivo e
Legislativo. Apesar de nossa revolução técnica, científica, cultural e
educacional, sem falar que somos mais de 52% do eleitorado brasileiro e,
aqui no Maranhão, nós passamos da média nacional, 54% da média das
eleitoras. Pergunto, deputada Eliziane, o que devemos fazer para corrigir
essas distorções e representatividade da atuação da mulher na política?
Primeiro, eu penso que temos que desobstruir os caminhos rumos ao
poder. As regras são feitas pelos homens e evidentemente quem cria as
regras o faz de modo a satisfazer seus interesses. Por isso, nobres deputadas,
senhoras, companheiras dos Movimentos Feministas, dos Movimentos
Partidários, por isso, nós precisamos alterar as regras. Em segundo lugar,
precisamos trabalhar ao mesmo tempo duas estratégias: continuar lutando
por politicas públicas que possam trazer mais bem estar para as mulheres,
o caso da previdência, o salário condizente com o valor da mulher, a licença
maternidade, a creche, enfim. Além disso, nós temos que continuar essas
lutas por essas políticas de bem estar, mas, além disso, nós temos que ter
um papel ativo na condição de agente de transformação das muitas
desigualdades de gêneros que persistem na sociedade brasileira e maranhense,
temos que estar ativamente participando, reivindicando nos nossos
partidos, nas nossas associações, nas nossas Casas parlamentares, ainda
que haja razões de sobra para não abrandar preocupação com o bem estar
e o mal estar das mulheres e para que se continue a atentar para as privações
e sofrimentos femininos. Existe também uma necessidade urgente e básica
de se adotar uma abordagem voltada para a condição da mulher como
protagonista. Precisamos incentivar a mulher a protagonizar, a participar,
a ser ativa. Nesse sentido, temos que continuar nossa luta pela abolição da
desigualdade de gênero e dos estorvos legais e institucionais que afastam as
mulheres do poder político e das instituições administrativas e políticas
do Estado. Temos que ter uma posição mais aguerrida na luta pelo poder
político, econômico e institucional. Não é suficiente ter influência na família,
como nós já temos desde que nascemos na vida privada e na economia
doméstica, porque se isso fosse suficiente, estaríamos no poder há muito
tempo, uma vez que o contingente de mulheres que são chefes de famílias,
que sustentam a casa, que respondem pelos filhos nas mais variadas facetas
é muito expressivo, segundo atestam as pesquisas recentes. Em terceiro
lugar, temos que continuar lutando para avançarmos para as cotas de
cargos eletivos, não de cotas de candidatura, cotas de cargos eletivos,
especialmente no Poder Legislativo, onde as políticas públicas são
aprovadas antes de serem executadas pelo Poder Executivo. No Brasil, a
legislação eleitoral e partidária estimula a participação feminina na política
sobre os seguintes meios: 1º; cota mínima de 30% de candidaturas para
cada sexo. Na prática, nós sabemos que são para o sexo feminino. Artigo
10, parágrafo 3º, da Lei 9.504/97. Aplicação de, no mínimo, 5% dos recursos
do Fundo Partidário para a criação, promoção e difusão da participação
política das mulheres. Artigo 44, inciso 5º, parágrafo 5º, da Lei 9.096 de
1995. Propaganda institucional destinada a promover a igualdade de gêneros.
Artigo 93-A da Lei Eleitoral. Como sabemos, tais regras são insuficientes,
por que são descumpridas impunemente entre nós e são meramente de
procedimentos. As candidaturas, em sua maioria, nós sabemos disso, são
meramente formais e burocráticas. O Fundo Partidário não é aplicado
adequadamente para formar mulheres na política, e, por fim, a propaganda
institucional partidária é meramente protocolar e não é efetiva, deputada

Eliziane Gama, nós sabemos disso. No campo partidário, precisamos
mudar a lei dos partidos políticos, para assegurar cotas de cargos nas
direções partidárias para mulheres, inclusive, uma sugestão que faço à
deputada Eliziane Gama, na Câmara Federal, precisamos alterar, deputada,
as leis das nossas diretorias estaduais e federais que dizem que não garantem
que as mulheres tenham a participação de cotas de cargos nas direções
partidárias, só assim com essa garantia, nós vamos poder aprovar
candidaturas femininas, incentivar mulheres a participar da política e a ser
candidatas em proporções condizentes e isso vai nos dar, com certeza, é
uma das propostas que com isso talvez nós vamos chegar a uma posição
condizente com contingente eleitoral que é, no mínimo, a metade dos
cargos de todos os diretórios dos partidos políticos, é essa a nossa proposta,
deputada Eliziane Gama, pelo menos, 55% das cotas de cargos nas direções
partidárias para mulheres, isso está, como aqui diz, como eu estou dizendo,
está condizente com o contingente eleitoral que nós representamos nos
54%,. Os partidos políticos em regra são geridos por homens, as mulheres
quando participam quase sempre fazem simbolicamente, veja esse exemplo
que nós temos exemplo, um dos maiores exemplos é o da candidata Marina
Silva que não conseguiu, até agora, criar rede, partido político pelo qual
pretendia concorrer a eleição para presidenta da República. O ex-prefeito
de São Paulo e atualmente Ministro Gilberto Kassab criou o PSD e está
praticamente concluindo o processo de criação do Partido Liberal, o antigo
PL. Então, os homens conseguem com tanta rapidez e nós mulheres temos
muitas dificuldades. Por isso, nós concluímos que os muros do poder para
nós mulheres são propositalmente altos, mas temos que derrubá-los ou
mesmo encontrarmos atalhos, as cotas, por exemplo, para chegarmos ao
poder em maior quantidade e qualidade. A regra de ouro para mim, senhoras
deputadas, consiste em alterar a legislação eleitoral para assegurar cotas de
vagas e não meras candidaturas, ou seja, das 42 vagas, deputada Ana do
Gás, da Assembleia, por exemplo, 50% teriam que ser ocupadas por
mulheres. Isso, sim, deputada Helena Heluy, seria uma política de cotas,
pois cotas de candidaturas têm se mostrado com pouca eficiência, isso
mostra que o número de representante mulher, no Parlamento, que temos
no Brasil é muito aquém da representação social, política, administrativa e
desenvolvimento e representação eleitoral que temos. Para finalizar, gostaria
de agradecer a vocês que honraram, em primeiro lugar, todas as mulheres
maranhenses e brasileiras e depois a mim, as minhas colegas deputadas:
Ana do Gás, deputada Nina, deputadas desta Assembleia à medida em que
aceitaram os convites por mim formulados para participarem desta
audiência pública. Agradeço imensamente a todas, a todos os que vieram,
que deixaram seus afazeres para nos prestigiar nesta tão importante
solenidade. Quero também aproveitar para parabenizar todas as mulheres
pelo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, por nossas lutas e
conquistas, mas que muitas conquistas nós temos ainda que avançar. Muito
obrigada, mais uma vez, pela presença de todos vocês, tenham um bom dia
e que Deus nos abençoe nesta nossa caminhada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
NINA MELO - Convidamos a deputada Valéria Macedo a reassumir a
Presidência dos trabalhos e dar continuidade à Sessão.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO - Agradeço à deputada Nina por me substituir aqui
na condução dos trabalhos. Quero registrar a presença da senhora Vânia
Marta Albuquerque, coordenadora municipal da Mulher, neste ato
representando o prefeito de São Luís senhor Edivaldo Holanda Júnior.
Senhora Mariana Albano de Almeida, defensora pública do Estado do
Maranhão. Agradecendo a presença das senhoras. Assistiremos agora a
um vídeo intitulado ‘Mulheres no Poder’.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO - Gostaria de registrar a presença e agradecer muito
a presença dessa grande mulher que nos prestigia, hoje, na sessão, a Senhora
Maria Lúcia Teles, Presidente de honra do PDT, um exemplo de mulher
para todos nós. Muito obrigada, Maria Lúcia, pela sua presença.
Cumprimentar também agradecer pela presença da Vereadora Rose Sales
também uma grande mulher no Parlamento Municipal, e cumprimentar
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nossa grande amiga Jô Santos, amiga, grande mulher, lutadora dos
movimentos feministas políticos de nosso Estado. Muito obrigada pela
presença de todos vocês. Com a palavra, a Senhora Clay Lago Presidente
do Instituto Jackson Lago para uma breve saudação.

A SENHORA CLAY LAGO - Bom dia, um pouco já, daqui a
pouco, boa tarde. Eu queria cumprimentar a deputada Valéria Macedo que
fez esta nossa convocação para estivéssemos aqui hoje nessa sessão, que
é importantíssima. E depois que a deputada Valéria falou, acho que não
tem mais nada que você falar de análise da situação da mulher no país, não
só pelo vídeo, mas como a fala dela anterior. Excelentíssima Senhora
Deputada Federal Eliziane Gama, que nos dá a alegria de sua presença.
Senhora Alice de Sousa Rocha, Desembargadora do Tribunal Regional
Eleitoral. Senhora Carolina da Hora Mesquita, que é Procuradora Chefe da
Procuradoria da República do Estado do Maranhão. Excelentíssima Senhora
Lítia Cavalcanti, Promotora de Justiça do Consumidor, representando
aqui a Senhora Regina Lúcia. Senhora Susan Lucena, Secretária Adjunta da
Secretaria da Mulher. Senhora Kazumi Tanaka, Delegada da Delegacia
Especial da Mulher. Excelentíssima Senhora Helena Barros Heluy,
Presidente da Comissão de Justiça e Paz. E Senhora Florilena Aranha,
vulgo Flory, Presidente do Fórum das Mulheres do Estado do Maranhão.
Como eu falei, acho que é muito difícil você fazer, não só pelo tempo, tem
várias pessoas que vão falar, fazer análise hoje dessa sessão, já tão bem
feita pela deputada Valéria. Acho que ela merece hoje a nossa homenagem
de ter convocado essa reunião. Mas também não posso chegar e deixar de
dizer uma coisa, que toda vez que venho aqui ao plenário da Assembleia é
uma coisa que fica guardada aqui em mim, às vezes, eu não digo, mas tenho
vontade de dizer. São muito poucos os homens, os deputados que participam
das Sessões que são convocadas em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher. Pois já estive aqui várias e várias vezes e vejo muito pouco. Fico
alegre quando eu vejo um. Acho que tudo isso passa, toda essa nossa
discussão passa também pelos homens que têm que incorporar que somos
um segmento importante da sociedade. Tão importante que somos não só
iguais, às vezes, perante a lei, mas completamente diferente biologicamente
deles. E por isso exigimos leis especiais, que vocês todas sabem disso.
Quando estava na Universidade tinha uma coisa que me fascinava muito
que era uma coisa, uma discussão sobre envelhecimento e gênero. E passei
a ler, discutir, a olhar e tudo e a vida é muito injusta conosco. Muito, muito
injusta conosco. Se você olhar, por exemplo, me referindo que tem mulher
presidente, tem mulher governadora, não basta ser mulher, tem que ser
mulher e ter compromisso com as mulheres para poder avançar naquilo
que a gente tem. Porque não adianta você ser mulher e depois se comportar,
como outro dia eu vi uma frase muito engraçada, não basta ter um negro
presidente dos Estados Unidos, tem que ter um presidente negro, que
entenda que é a visão dele que está sendo colocada. Para mim isso funciona
muito. É a visão da mulher, se ela for mulher, que está sendo colocada. E
rapidamente vou mostrar somente a injustiça dessa coisa de discussão do
gênero e tudo, que posteriormente vocês podem fazer seminários, discutir.
As mulheres menstruam, as mulheres engravidam, as mulheres amamentam,
as mulheres trabalham fora, as mulheres têm câncer de colo, a mulher tem
câncer de mama, a mulher tem todos os outros cânceres que podem acontecer
no corpo dela. Entendeu? Então, quer dizer, só isso aí já é uma parte
grande. E os homens, claro, têm câncer de próstata, tem tudo isso, mas não
têm esse aspecto feminino da mama, da menstruação, do filho. Então, aí já
se nota que há uma diferença brutal da área de saúde que não é levada em
consideração, às vezes até pelas chefias, pela nossa convivência diária.
Quando você pega a mulher, eu estou falando da injustiça do gênero, e vai
fazer uma estatística das mulheres que estão sós, mas por que elas estão
sós? Aí você começa, a partir de 40 anos, a estatística é X, tantas mulheres;
a partir dos 50, ela está mais só; a partir dos 60, tantas mulheres; a partir
dos 70, enfim. Mas os homens não ficam sozinhos em idade alguma. É raro
um homem ficar sozinho depois que ele vai envelhecendo. Isso quer mostrar
o seguinte: que os anseios das pessoas, os anseios da idade são iguais aos
outros. Entendeu? Você não nota que você envelhece. Você se olha todo dia
no espelho e se acha maravilhosa, uma ruga aqui outra acolá, mas isso são
coisas que vão sendo superadas. Então o que eu quero deixar de mensagem
para vocês é um assunto que me interessa muito. Quando Jackson foi

governador, eu trabalhei muito comas primeiras-damas, que era um grupo,
assim, de referência, com o qual eu podia entrar em contato e descobrir
coisas incríveis, inclusive trabalhos que na universidade a gente publicou e
fez o pessoal pegou para analisar. Sônia era dessa época, era prefeita, mas
frequentava também e a gente via coisas incríveis. De repente, a mulher
virava a Primeira Dama, ficava no olho do furação, todo mundo falando
mal dela na cidade, as queixas eram, às vezes, incríveis, cada qual se queixava
de uma coisa e ela não sabia como é que ela ia resolver aquela questão.
Porque na hora que o marido vai eleito, as questões passam pra ela.
Morreu, chama a mulher do prefeito. Está doente, chama a mulher do
prefeito. Não tem vaga no hospital, chama a mulher do prefeito. Foi
atropelada, chama a mulher do prefeito. Então, ele passa a ter a
representatividade e ela a execução dos problemas. Tanto que, não sei se
vocês notaram isso, quando elas vão ser candidatas vão ter mais voto do
que o marido. A gente notava isso com muita frequência, essa inversão da
votação porque ela ficava nesse trabalho de assistência. Então, qual é a
minha mensagem aqui? Acho que tem que trabalhar, tem que botar esses
homens para frequentar essas coisas para eles aprenderem o que é bom
para eles, entenderam? É bom para a mulher dele, é bom para os filhos, é
bom para a transmissão da sua sabedoria, da sua família que eles participem,
que eles se empoderem desses nossos problemas, porque senão vamos
ficar a vida toda discutindo que somos poucas, mas de muita qualidade, e
eles vão incorporando. Como eles mandam na política, eles não vão abrir
mão para gente assim tão fácil. Então é isso que eu queria fazer, que a gente
tome partido dessa nossa ideia de incorporar que, no próximo ano, tenha
aqui muito mais deputados discutindo, fazendo promessas e que cumpram
depois as promessas com as mulheres. Obrigada a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Obrigada, doutora Clay. Quero registrar a presença
da Sônia Campos, ex-prefeita de Axixá, que nos dá a honra da sua presença.
A senhora Jane Santos, vice-presidente da UBES. Senhora Luzimar Lopes,
representando a ação da mulher trabalhadora do PDT. Senhora Maria
Isabel Castro, fundadora, membro e ex-presidente do Sindicato das
Trabalhadoras Domésticas. Senhora Taís Campos, presidente da União
Estadual da Juventude. Senhora Silvana Leal, diretora do Desenvolvimento
Social da Assembleia Legislativa. Senhor Mercial Arruda, que nos honra
com a sua presença. Professora Rosilda Dias está aqui, mais uma vez, nos
prestigiando. Keila Passos, representando o nosso Conselho de
Enfermagem, o COREN. Francisca Georgina representando a ABEM do
Maranhão. Doutora Isabel, coordenadora do Núcleo do Idoso da Defensoria
Pública. Muito obrigada a todos pela presença. Com a palavra, a senhora
Florilena Aranha, presidente do Fórum das Mulheres do Estado do
Maranhão para uma breve saudação.

A SENHORA FLORILENA ARANHA - Bom dia a todos. Estou
informando que vou quebrar o protocolo. Deputada Valéria, quero dizer
que a senhora pode contabilizar na sua história o fato desta Casa estar
cheia de mulheres neste plenário. Deixei de vir aqui na última legislatura em
função de alguns fatos que aconteceram aqui, a nossa Mary e outras
sabem, me lembro a última vez que Maria Aragão esteve na rua do Egito,
muito cansada e doente e os deputados, em sua maioria, saindo de fininho.
Quando a nossa querida Clay Lago colocou algumas questões aqui sobre a
participação dos parlamentares, é um fato. Eu revejo que os deputados
continuam sem estar aqui em um dia como este. Mas estou achando ótimo.
Uma mesa cheia de jovens e pessoas que estão cada uma em seus lugares
efetivamente trabalhando, porque nós trabalhamos e bastante. Quero
quebrar o protocolo, mais uma vez, dizendo a dona Maria Lucia Teles, a
nossa querida, amada, é um prazer em revê-la. Quero cumprimentar a
nossa coordenadora da Coordenadoria Municipal da Mulher, Vânia. E
vejo, com muita alegria, que a maioria das mulheres que aqui está, está
representando as suas entidades, porque, na verdade, a maioria, todas as
mulheres que estão aqui trabalham muito. Então, deputada, contabilize
este fato histórico da presença das mulheres sentadas nas cadeiras deste
plenário, embaixo e em cima também. Bom, não falarei a respeito da
questão do voto feminino. Nós trouxemos, inclusive, um texto aqui e
estamos na Secretaria de Políticas Sociais do Sindicato dos Servidores
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Públicos Federais como conselheira do Conselho Estadual da Mulher e
não tive mais o que fazer e estou no Conselho Municipal Antidrogas
também. Sou professora, não estou, mas continuo sendo professora e
quero dar um abraço às trabalhadoras e trabalhadores desta Casa que me
cumprimentaram, como eu disse que na última Legislatura não vim aqui.
Mas quero colocar o seguinte, quero relembrar Maria Aragão, Ieda Batista,
Sandra Torres, Maria Firmina, as professoras Rosa Castro, Soleide Bogea,
Nadir Moraes, Nilza Lima Lobo. E quero relembrar todo o trabalho das
matriarcas da Casa das Minas e da Casa de Nagô com quem eu tive o
privilégio de conviver e aprender com a sabedoria daquelas mulheres mais
estigmatizada do que qualquer negra, porque eram chamadas de
macumbeiras. Bom, querida Meire Ferreira, nosso abraço. E dizer e repetir
aqui o que eu falei ainda agora sobre, não estou mais no PDT, mas quero
colocar uma questão aqui que o PDT, além de toda nossa participação das
mulheres na sustentação do partido. Nós temos um arco, que é a nossa
relação de afetividade. Eu não vou ler esse texto todo aqui que está sendo
distribuído, mas eu vou falar o seguinte: três em cada cinco mulheres
jovens já sofreram violência em relacionamentos é o que aponta pesquisa
realizada pelo Instituto Avon em parceria com o Data Popular em novembro
de 2014. 91% dos homens disse considerar que bater em mulher é errado
em qualquer situação; uma em cada cinco mulheres considera já ter sofrido
alguma vez algum tipo de violência por parte de algum homem conhecido
ou desconhecido; o parceiro, marido ou namorado é o responsável por
mais de 80% dos casos reportados; 77% das mulheres que relatam viver
em situação de violência sofrem agressões semanal ou diariamente. Aqui
revela o balanço dos atendimentos realizados de janeiro a junho de 2014
pelo 180 da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da
República. Os primeiros meses do ano eu li que o 180 realizou 265.351
atendimentos; 11% dos registros foram notificados sobre violência; em
94% deles o autor da agressão foi o parceiro, ex ou um familiar da vítima.
A violência doméstica atinge os filhos com frequência. Em 64,50% os
filhos presenciaram a violência e em outros 17,73%, além de presenciar,
também sofreram agressões. Entre os tipos de violência informados nos
atendimentos realizados pelo ligue 180 os mais recorrentes foram a violência
física 15.541 relatos, psicológica 9.849; moral 3.055; sexuais, 886 relatos;
patrimonial, 634 relatos. Mas eu vou me ater a uma violência que é essa
nossa ausência no parlamento. Em 98, eu me vali da deputada Helena
Heluy, ela vai continuar sendo deputada, nós tivemos 10 parlamentares.
Hoje são 6. Então, essa é uma das maiores violências. Eu estive presidente
do sindicato dos professores da rede particular na década de 80. Até hoje
sou a primeira e única; o SINPROESEMMA os homens tomaram o poder
lá, agora não querem botar mulher também. Eu andava falando isso. Então,
nós precisamos continuar nessa luta contra essa violência. Lá na Câmara,
Rose Sales está lá com quem? Então, eu conclamo as mulheres aqui, porque
a nossa violência é dentro dos sindicatos, dos partidos. Ela é muito séria.
Eu me pergunto se o Presidente da República hoje fosse um homem se a
Dilma Rousseff estava pegando as pancadas, como diria Zé Morais, que
ela está pegando. E estive anteontem em um encontro para debater sobre
a GEAP em Recife e quando uma pessoa do PT começou a falar, foi uma
agressão tão violenta, inclusive de uma mulher que estava do meu lado. Eu
disse a ela: “minha senhora, por favor, respeite o direito que a pessoa tem
de falar”. Uma coisa é o Partido dos Trabalhadores, uma coisa é o Mensalão,
a outra coisa são outras coisas que estão acontecendo, mas não podemos
deixar de falar na contribuição do Partido dos Trabalhadores para as camadas
mais populares. Habitação. E estamos em uma crise. Não vou falar aqui
porque não sou economista, mas quero parabenizar a nossa presença
neste momento, da nossa querida Adriana ali da FETAEMA, que é muito
difícil uma mulher chegar a um local desse. E mais uma vez dizer uma frase
que continua, a luta continua gente. Todas vocês que estão aqui sabem o
que estou dizendo. Eu vivo pedindo para alguém me substituir, gente, eu
preciso sair, está entendendo? Isabel, minha querida, do Sindicato das
Trabalhadoras Domésticas, uma história de luta. Eu só quero agradecer a
deferência de estar aqui, de ter quebrado o protocolo, mas de estar aqui
cumprindo e dizendo o que a gente precisa dizer e conclamando as mulheres
para dar continuidade a essa luta, porque os dados estão aí e na prática a
gente vê e sou muito agradecida, um abraço, um beijo no coração de todas
e de todos que estão aqui presentes.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO - Com a palavra a senhora Kazumi Tanaka, delegada
da Delegacia Especial da Mulher para uma breve saudação.

A SENHORA KAZUMI TANAKA - Exma. Senhora Deputada
Valéria Macedo, através da qual saúdo aos demais presentes da Mesa,
caríssimas senhoras e senhores. Datas comemorativas como o Dia
Internacional da Mulher e a comemoração do voto feminino sempre nos
levam a uma reflexão sobre as mulheres e o mundo da política. Pensar num
papel social desempenhado pelas mulheres na sociedade brasileira, mais
especificamente sob a ótica da política, é sempre um exercício interessante
principalmente quando levamos em consideração uma sociedade como a
nossa, construída sobre os pilares do machismo, do patriarcalismo, na
qual o homem sempre ocupou o espaço público e a mulher, o privado. E
o público aqui concebido e identificado com as questões da política e do
poder político, do Estado, das instituições sociais e da economia, enquanto
o privado é definido como a vida doméstica, familiar e sexual, que se situa
fora dos marcos da política, significando, assim, a não identificação das
mulheres como cidadãs portadoras de direito. Segundo Arendt, ficar no
mundo privado é ser destituído das coisas essenciais da vida humana,
privado de viver a realidade da convivência social, de existir enquanto ser
humano, é o não acesso a viver a própria vida, a fazer a sua história e,
consequentemente, não existir em sua essência humana de ser livre e ser
cidadão. Os homens dispunham de inúmeras possibilidades de escolhas
profissionais, políticas e sociais, enquanto as mulheres eram destinadas
desde o nascimento às funções de mãe, esposa e dona de casa. Assim, essa
dicotomia público-privada tem diferentes consequências para os dois sexos,
o que vem se tentando modificar, desconstruir, especialmente com a garantia
da participação política das mulheres, através das mudanças legislativas
ocorridas ao longo dos últimos tempos. Mesmo que tais mudanças não
tenham sido suficientemente aptas para garantir o equilíbrio na
representatividade do espaço político, até porque leis por si mesmas não
têm o condão de transformar uma realidade. A presença cada vez maior de
candidatas é algo fundamental para o fortalecimento da democracia, afinal
a representatividade feminina é extremamente necessária quando pensamos
nas lutas pelos direitos das mulheres em um contexto no qual, como se
sabe, ainda há muito preconceito, exclusão e violência. Conscientes de que
as mulheres são a maioria do eleitorado, há que se atentar para essa parcela
considerável da população, ainda mais em se tratando de uma sociedade
que busca se fortalecer enquanto democracia. Segundo o site da Câmara
dos Deputados Federais, o estudo da União interparlamentar, ligada a
ONU, colocou o Brasil em centésimo vigésimo lugar em um ranking de
proporções de mulheres nos parlamentos. O que significa estar atrás de
países Islâmicos como o Paquistão, Sudão e Emirados Árabes. Esses
dados nos mostram que, apesar de todos os avanços, ainda estamos longe
da realidade que todos nós queremos e pela qual lutamos diariamente: a
igualdade de gêneros no Brasil em todas as áreas. Por isso datas
comemoradas como esta de hoje se apresentam como o momento para
refletirmos e buscarmos meios para tornar efetiva a participação da mulher
na política seja de maneira partidária, protagonizando candidaturas ou em
movimentos suprapartidários que atuem na condução das políticas públicas,
muito obrigada.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Obrigada,
senhora Kazumi. Com a palavra a senhora Lítia Cavalcanti, representando
a Procuradoria Geral de Justiça, para uma breve saudação.

A SENHORA PROCURADORA LITIA CAVALCANTI – Bom
dia a todos e todas, principalmente. Primeiramente, queria parabenizar a
deputada Valéria Macedo por reunir tantas mulheres de luta em um ambiente
só e principalmente por propiciar essa união deste momento e esta discussão
da questão do avanço do voto feminino. Queria também dizer que é uma
grande honra estar aqui representando a Procuradoria Geral de Justiça,
Dra. Regina Rocha, mas principalmente por estar aqui e olhar para o meu
lado e para minha frente e ver tantas mulheres que fazem a diferença na
nossa sociedade. Então, hoje, eu parabenizo todas nós mulheres, e dizer
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também resumindo muito porque o tema mulher é um tema complexo,
quando a Dra. Clay Lago, que eu conheço desde menininha. Diz assim: os
homens realmente se ausentam desse mundo feminino, mas veja bem: o
mundo feminino é um mundo muito complexo e é muito misterioso. Por
quê? Nós reproduzimos, nós somos cheias de mistérios, de cores, de
sombras, de maquiagem, de perfumes, de luta, de lágrimas, de emoções
então é algo realmente misterioso esse mundo feminino. Solte um homem
dentro de banheiro de uma mulher, ele se perde, porque são tantas cores
que ele não sabe ver como é que é tanto cheiros. É um mistério. Eu acho que
é esse o grande fascínio de ser mulher. Eu olho aqui para frente e vejo a Dra.
Clay com a luta que todos conhecem e vejo a nossa delegada cujo trabalho
é refletido nos gritos, nos aplausos de quando ela subiu aqui à tribuna e
quando ela subiu para compor a Mesa, algo assim que realmente me enche
de orgulho ver uma delegada porque deve ser uma fera na delegacia, deve
fazer valer o direito da mulher. Nossa desembargadora também que eu
conheço, nossa juíza, acho que eu já estou antecipando, eu tenho essa
mania, viu? Que eu conheço há muito tempo, de luta, de Caxias aqui
presente representando o nosso Tribunal de Justiça; a Carolina da Hora,
representando o nosso Ministério Público Federal, que é um órgão que
tem uma atuação muito grande e que hoje está sendo alvo em nível nacional
de muitas críticas. Então, hoje, mais do que nunca, nós temos que estar
unidos. Estou citando o nome dessas mulheres porque são mulheres de
relevância, a Florilena Aranha, a nossa Secretária Adjunta, a Susi Lucena, a
Rose Sales, a Maria Lúcia Teles, desculpa, mas eu queria três minutos
porque é muito importante, para homenagear duas mulheres que, para
mim, isso eu estou quebrando um silêncio de mais de dez anos e que essas
mulheres elas fizeram e fazem a diferença na minha vida, que se trata
exatamente das que eu não citei, que é a deputada Helena Heluy e a
Eliziane Gama. E gostaria de ter esse pequeno espaço para dizer o porquê.
A deputada Helena Heluy iniciou essa discussão, que é a questão da
exploração sexual, há mais de dez anos, isso foi em 2002, nós, em nível
nacional, eu no caso, na época, junto com a Maria do Rosário, junto com
a Patrícia Saboya instalamos a CPI Nacional e a deputada Helena Heluy a
CPI Estadual. Ninguém acreditava por que era só mulher, era aquela coisa
de uma discussão e o que se viu? Uma época que os tribunais superiores
chamavam uma menina de doze, onze, treze porque ela estava dentro de
um ambiente de prostituição, os tribunais superiores chamavam de
prostituta. Qual é a opção de vida que tem uma criança de doze, treze anos
de não estar naquele lugar, quando ela devia estar brincando de boneca ou
em um banco de uma escola. Então, o que ocorre? Naquela época, onde se
via dentro de uma cultura extremamente machista, isso eu fiz, tive esse
trabalho de fazer, onde se buscava na época da escravidão aqui no Maranhão,
se vendia meninas virgens, negras para fins de prostituição para os senhores
de engenhos, para os grandes homens que tinham o poder econômico, aqui
no Maranhão e no Brasil. E nessa época essa cultura e esse ranço ele veio
junto com essa CPI e a pressão foi enorme, foi algo assim pavoroso, e
essas meninas, elas não tinham voz, não tinham vez na sociedade, muitas
não chegariam nem a ser mulher e nunca iriam comemorar o Dia Internacional
da Mulher. Então, com essa luta, que começou aqui no Maranhão, começou
aqui no Maranhão mesmo, de verdade! Esse grito foi ouvido e se
transformou em lei, e hoje nós temos o Estatuto da Criança alterado, onde
dá uma pena considerável a quem explora sexualmente criança e adolescente.
E elas passaram a não ser mais chamadas de prostitutas, mas, sim, vítimas
de exploração sexual. Hoje, a deputada Helena e eu não falo isso há mais de
dez anos, por que foi algo que realmente marcou a minha alma dentro de
mim, foi algo, foi uma luta pessoal como todas as lutas da gente, a gente
não consegue separar e eu acho que é essa a diferença nossas dos homens,
não é? Porque eles conseguem fechar a porta do escritório e chegar em casa
sem pensar em nada. A deputada Helena ela fez esse trabalho com muita
garra e não foi fácil, principalmente nos bastidores e eu pude ver. E hoje
essa voz que era silente, que era calada e que foi esse grito que começou a
ecoar com a deputada Helena, hoje é ouvido, respeitado através da deputada
Eliziane Gama, com a sua luta em nível nacional. Então, são mulheres que
realmente possuem conteúdo para estar aqui e para nos representar. Então,
hoje, antes da deputada que eu acompanhei, que eu vivi, que eu inclusive
chorei, e hoje com a deputada Eliziane Gama que ultrapassou os limites do
Estreito dos Mosquitos e hoje está na Câmara Federal para mostrar para

o Brasil que nós temos mulheres, mulheres de verdadeiro valor e de conteúdo
em nível nacional. Era isso que eu queria dizer. Eu quero agradecer, não sei
se extrapolei o tempo, mas obrigada e parabéns a todas nós!

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Obrigada a senhora Lítia Cavalcanti. Passo a
palavra à senhora Alice de Sousa Rocha, desembargadora do Tribunal
Regional Eleitoral, para uma breve saudação.

A SENHORA DESEMBARGADORA ALICE DE SOUSA
ROCHA – Inicialmente, eu gostaria de, através da Exma, Deputada Valéria
Macedo, saudar todas as mulheres de luta aqui presentes, como também
saudar as demais pessoas presentes a este momento ímpar para todos nós
e dizer que eu fui tomada de surpresa e que não preparei nenhum discurso,
mas não poderia deixar depois da fala de tantas pessoas importantes essas
mulheres de luta aqui, e falando tantas coisas sobre as mulheres, que nem
precisa mais eu dizer algo mais, acho que tudo já foi dito, realmente aqui,
mas eu precisaria aqui dizer da minha satisfação em puder participar como
mulher, como profissional deste momento, e aproveitar para parabenizar
não só a deputada Valéria Macedo por essa iniciativa de grande importância
pra nós mulheres e também parabenizar todas as demais mulheres aqui
também pelo próximo dia 8 de março, era só que eu tinha a dizer muito
obrigada pela atenção.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALERIA MACEDO – Muito obrigada, passo a palavra à senhora Carolina
da Hora Mesquita, Procuradora Chefe da Procuradoria da República do
Estado do Maranhão, para uma breve saudação.

A SENHORA CAROLINA DA HORA MESQUITA – Bom dia
a todos os presentes, gostaria de cumprimentar na pessoa da Exma.
Deputada Valéria Macedo, aos componentes da Mesa e agradecer o convite
e a oportunidade. É a primeira vez que eu participo e estou aqui nessa
tribuna da Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, que é onde está a
representação das diversidades e onde se tem os principais embates da
política, então, dizer da honra de estar ocupando e de ser mulher, ser Chefe
do Ministério Público Federal, Chefe Administrativa do Ministério Público
Federal no Maranhão e estar participando desse momento aqui de reflexão.
Bom, eu não sei se eu vou conseguir fazer nos três minutos aí que me
reservaram porque eu passei a noite de ontem, a gente fica muito atribulado
nas coisas do dia-a-dia na Procuradoria, e passei a noite de ontem fazendo
uma pesquisa utilizando o Dr. Google, descendo uns livros, fazendo
pesquisa histórica, etc. e tal. Eu disse assim: não, não é nada disso que eu
gostaria de utilizar na tribuna e falar na tribuna, até porque a nobre deputada
já fez um aparato histórico maravilhoso e todas nós sabemos e temos
condições de pesquisar sobre esse conteúdo. E aí me veio uma ideia de
utilizar esta tribuna, aqui na Assembleia Legislativa, para fazer uma reflexão.
E que reflexão foi essa? Bom, parte da minha reflexão, parte muito do que
já se foi falado aqui, por quê? Porque nós somos a maioria da população,
nós temos mais de 80 anos de voto feminino. Estamos galgando tantos
cargos, estamos ultrapassando tantos indicadores sociais e econômicos e o
porquê que a nossa representação política ainda não tem a expressividade
merecida, porque ainda no Congresso Nacional variando aí em torno de
10% das vagas do Congresso Nacional são ocupadas por mulheres. E aí eu
comecei a ler e me vali de novo do Google, que o Google agora a gente
encontra até todos os nossos problemas da saúde o Google responde, e aí
comecei a me valer do Google e procurar ali umas teses jurídicas e hoje em
dia também algumas faculdades, elas disponibilizam muitos materiais para
consulta pública, e encontrei diversas teses das mais variadas possíveis, de
dizer que a mulher não se encaixa no perfil de ocupante de cargos políticos,
até teses de professores da área de Sociologia, dizendo que a mulher tende
a desacreditar mais na política e por isso se afasta mais da política, etc e tal.
E nesses livros meus que andam muitos espalhados lá pela minha mesa, eu
me lembrei de um livro da minha época da faculdade, que foi escrito em mil
e oitocentos e lá vai pedra, do Ferdinan Lassalle. O livro se chama “A
Essência da Constituição”. Ele é traduzido “O que é uma Constituição”. E
lá nesse livro, reduzidamente, ele fala dos fatores reais de poder. Ele
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desenvolve toda uma tese de dizer que a Constituição reflete na verdade os
fatores reais de poder da nossa sociedade. E aí, a partir disso, aí me
lembrando disso, eu comecei a refletir. Vi uma tese de um professor da
Universidade de Pernambuco, se eu não me engano, que falava sobre o
papel da mídia e o reflexo da mulher. Aí eu comecei a me perguntar: “mas,
meu Deus, por quê? Crescemos tanto em tantos indicadores, em tantas
coisas. Somos a maioria da população e não conseguimos nada de
representatividade, nada expressivo na política, apesar de ter uma Presidente
da República, que já é uma grande coisa. Já tivemos também uma Ministra
no SFT mulher. Não conseguimos crescer e avançarmos. E aí a minha ideia
de fazer uma breve reflexão aqui é discutir por que essa dinâmica social, a
resposta dessa dinâmica social ainda não refletiu na política. E aí, nobre
deputada, quando a senhora falou sobre os partidos políticos, o papel do
partido político, e eu acrescentaria o papel da mídia, por quê? Por que
somos retratadas na mídia? Nós somos retratadas na mídia ou como
mulheres objetos, dotadas de belíssimo corpo, de aparência singular,
acompanhando homens em eventos ou fotos, etc. e tal, ou somos retratadas
em programas de bem estar, de família, de filhos. E por que essa nossa
pauta, essa nossa imagem ela não é levada para a área política? Por que em
tese nesse fator real de poder, porque na verdade é um grande poder, se
chama a quarta mão do Estado, que é a mídia, por que nós não conseguimos
avançar no reflexo da mulher, mostrar essa mulher que também tem uma
pauta própria, que tem demandas próprias, que tem uma reflexão própria
sobre a sociedade? Por que é que ela não consegue passar esse discurso?
Porque ainda somos muito sub-representadas na política. Então, quando
se fala de dinâmica social, mas eu ouço muito o discurso machista do
gênero “ah! mas essa quota dos 30% é a própria sociedade que tem que
fazer aflorar isso”. No mundo ideal, era a própria sociedade que teria que
fazer aflorar isso, as listas dos partidos não tinham que ser fictícias, mesmo
porque elas são fictícias. Para cumprir a quota dos 30% elas são fictícias.
Mas a dinâmica social não está conseguindo dá conta disso e aí o papel dos
partidos políticos em fomentar esse discurso. E aí é de cima para baixo se
criando leis que talvez mudem essa realidade. E a minha reflexão é: será que
nós não precisamos ocupar maior espaço e visibilidade e mudar a nossa
visibilidade na mídia para ocuparmos maiores espaços no Poder Público?
É bem provável. Então, eu fico muito grata e contente dentro das minhas
reflexões eu ter visto o discurso da nobre deputada, quando ela fala em
mudar as leis e que essas leis venham de cima para baixo, que exijam que
nos partidos políticos tenhamos mulheres, nos cargos de direção tenhamos
mulheres e reservamos vagas para essas mulheres para quem sabe um dia,
é muito semelhante à ideia da cota. Porque a própria dinâmica social
consegue dar a resposta adequada para aquela sociedade e assim
conseguirmos um Congresso, um Parlamento mais plural que reflita mais
a nossa sociedade. Então, eu gostaria só de agradecer, finalizar aqui que eu
já estourei muito o meu prazo, eu poderia me estender mais, dizer que eu
fiquei muito emocionada aí com o discurso da Doutora Lítia, falando sobre
a violência da mulher, e nos propor a uma reflexão, na verdade, do nosso
papel e de como nós podemos fomentar a nossa imagem perante a sociedade
utilizando-se aí do quarto poder, por assim dizer que é a mídia, que pode
ser usada ao nosso favor. Muito obrigada e um feliz Dia das Mulheres a
todas nós.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Obrigada, senhora Carolina da Hora. Passo a
palavra a Deputada Federal Eliziane Gama, pelo tempo de cinco minutos.

A SENHORA DEPUTADA FEDERAL ELIZIANE GAMA – A
Chefe do Cerimonial me fez a seguinte pergunta: você consegue falar em
cinco minutos? Eu não sei por que ela fez essa pergunta? Eu queria
cumprimentar a nossa presidente aqui desta Sessão, a deputada Valéria
Macedo, com muita honra. Quero cumprimentar a doutora Lícia de Souza,
representando o tribunal regional eleitoral, cumprimentar a minha amiga
por quem tenho um grande respeito e admiração, numa relação oposta.
Enquanto ela tem uma aparência frágil, que é essa aparência que às vezes
as mulheres passam, é uma mulher forte, que representa todas nós mulheres.
Dr.ª Carolina da Hora, que é procuradora-chefe da Procuradoria da
República no Estado do Maranhão. Quero cumprimentar a Susan, que é
Secretária Adjunta da Mulher e também a nossa palestrante de hoje,

cumprimentar uma pessoa por quem também eu tenho um carinho muito
especial e respeito, a Dr.ª Kazumi, que é uma gigante também nessas lutas
aqui em relação ao combate à violência contra a mulher. E já lhe informando,
doutora Kazumi que essa semana nós tivemos um resultado muito
importante, que foi tornar o feminicídio crime hediondo, aprovamos isso
com muita garra na Câmara Federal. Se Deus quiser, será um divisor de
águas e uma ajuda no combate à violência contra a mulher no Brasil.
Porque nós temos a Lei Maria da Penha, mas quando trata do homicídio,
nós saímos aí da competência da Lei Maria da Penha, tornando esse crime
hediondo. A gente espera que nós venhamos a reduzir esses indicadores de
violência contra a mulher no Brasil. Queria cumprimentar a Dr.ª Clay
Lago, que é uma pessoa por quem eu tenho respeito e uma admiração
gigante, que é uma referência de vida para todas nós desta geração.
Cumprimentar a Dr.ª Florilena, que é uma companheira de nossa de longas
caminhadas aqui nesta Casa. Cumprimentar uma pessoa que para mim é
uma grande referência de vida, que dá um exemplo para todas nós, que é a
Dr.ª Helena Barros Heluy, nossa sempre deputada, sempre referência de
vida e a minha amiga, Dr.ª Lítia Cavalcante, que enquanto falava, eu me
lembrava que Dr.ª Lítia é como eu falava agora há pouco. O que nós
somos? Nós somos mulheres polivalentes. Eu nunca esqueci e quero retratá-
la em uma das audiências que nós tivemos aqui na CPI, era da Euromar, se
não me foge a memória, sendo desrespeitada chegou a dar ordem de prisão
em uma das nossas sessões. Aquele clima muito tenso, aquela situação
geralmente tensa quando você dá ordem de prisão. E aí tudo bem, acalmou.
Ela olhou para mim e falou: “Eliziane estas tuas unhas aí!” Abriu a bolsinha
dela. “Olha! Eu estou com umas unhas aqui lindas postiças e você precisa
utilizar essas unhas, porque elas são lindas e maravilhosas”. Isso marcou
minha vida, porque é exatamente assim que nós somos. Nós somos mulheres
que damos conta do recado, mas a gente não larga de ser feminina. Então,
esse é o nosso grande diferencial. E ela me emocionou hoje, quando ela
falou em fazer esta homenagem, por dois fatores. Primeiro, porque receber
essa homenagem da Lítia é algo que me engradece, me deixa cheia de honra
e com muita responsabilidade. Ainda mais porque vocês conhecem quem
é a Lítia Cavalcanti, ela não alisa com ninguém. Então, se você sair do eixo,
ela está ali prontamente para agir se tiver que agir. E depois, por ela me
colocar ao lado de Helena. Gente, porque a Dra. Helena não é retórica, Dra.
Helena não é discurso, Dra. Helena não é uma pessoa simplesmente que
chega numa tribuna e faz uma exposição. Dra. Helena é Helena Barros
Heluy. Ela é o que ela prega, ela é o que ela fala. Eu sentei ao lado dela
durante quatro anos e toda a conduta dela na tribuna era exatamente o que
era nas rodas de debates e de discussão dentro desta Casa. Então, ela passa
para nós um exemplo do que deve ser na vida pública. E, aliás, a política
brasileira hoje está tão desgastada que a gente precisa procurar referências
de vida. E ela para mim é uma referência de vida, é um marco na minha vida,
porque eu tenho uma eterna admiração e eterno respeito. E quando a Lítia
falava isso aqui, eu me emocionava e chorava. Porque, amigas, mulheres
que estão aqui, autoridades que estão aqui presentes, às terças-feiras são
dias assim angustiantes para mim e são angustiantes para mim porque, eu
fiz o cálculo Dra. Ana Carolina, eu passo três dias em Brasília e quatro em
São Luís. Então nessa relação aí, eu dosei que ficava mais tempo no
Maranhão, e resolvi deixar minhas filhas no Maranhão. Agora vocês não
tem noção o que é que sair três horas da manhã todos os dias de terça-feira
e deixar minhas filhas. Eu tenho que botá-las para dormir, ficar deitada com
elas para terem a sensação de que eu vou passar a noite inteira e vou para
o Aeroporto, sabendo que eu vou passar mais três dias longe de duas
crianças de nove e de dez anos de idade. É algo que corta a minha alma, mas
que eu sei que eu preciso fazer em nome de uma responsabilidade pública,
em nome do meu Estado e em nome do Brasil. às quintas-feiras já é o dia
de felicidade, porque eu volto também de lá onze da noite, chego três da
manhã, mas eu durmo com elas. E elas acordam achando que eu passei a
noite inteira. Então, esse é um exercício nosso enquanto mulheres. Essa é
a diferença que nos faz em relação aos homens, porque a gente consegue
fazer tudo ao mesmo tempo e a gente nunca abre mão daquilo que é
fundamental na nossa vida que é a cuidar da nossa casa, que é cuidar dos
nossos filhos e cuidar, Lítia, também da nossa aparência, não é verdade?
Então, é isso que nos faz diferentes e eu poderia trazer aqui e fazer um
amplo debate sobre a questão da violência contra a mulher, que ainda é
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muito grande no Brasil e sobre a participação das mulheres nos espaços de
poder, porque nós precisamos ampliar e eu concordo com Valeria,
precisamos não apenas debater cota de candidaturas, mas precisamos
elevar para cota de eleição para que nós tenhamos realmente essa
participação efetiva. E essa semana nos emocionou, em Brasília, quando a
deputada Mara Gabrilli, que é deficiente, nós conseguimos aprovar o
Estatuto da Pessoa com Deficiência e ela trouxe emoção para todos pela
sensibilidade e pelo relato da própria vida e em que aquilo ia representar
para as mulheres e para os homens com deficiência no Brasil. Realmente,
um marco regulatório, da mesma forma as mulheres que são negras, e
aquelas que estão numa situação de ainda mais de exclusão social, nós
precisamos, de fato, ocupar esses espaços de poder para fazer a diferença,
e nesse ínterim eu sei que temos levantado mulheres extraordinárias e
todas vocês que estão aqui quero cumprimentar em nome de três mulheres
que cada uma com o seu perfil, mas que demonstra isso com muita exatidão.
A professora Mary Ferreira e que é estudiosa da área, que é uma pessoa
que tem muito afinco e muita determinação, se dedica dia e noite para isso,
e está ali ela e que é a nossa referência no que se refere à questão desse
conhecimento nessa área de gênero. Eu queria cumprimentar a vereadora
Rose Sales, que é uma mulher que assim como eu falava acerca da deputada
Helena, ela também é uma mulher de prática naquilo que prega. Rose não
tem hora, gente, para levantar e para dormir. É impressionante! Eu não
consigo entender como é que a Rose Sales consegue administrar uma
agenda tão intensa, ela tem hora, oito em um lugar, nove em outro, dez,
onze, doze, é impressionante! Mas ela é a Rose Sales que tem feito um
trabalho extraordinário na Câmara Municipal foi só como vereadora hoje
está acompanhada com mais outras colegas, mas continua com a sua
proeminência, seu destaque na Câmara Municipal de São Luís. Queria
cumprimentar todas as demais mulheres em nome da Dra. Maria Lucia
Teles., que é uma pessoa extraordinária, linda, maravilhosa por dentro e
por fora, que ao lado de todas nós também passa um grande exemplo de
vida, as parlamentares aqui presentes, a deputada Nina, a deputada Ana
do Gás e as demais deputadas também completa aqui o universo de seis
mulheres. Em nome delas, eu não vou citar os nomes das demais porque a
gente acaba cometendo um pouco de injustiça. Mas em nome delas, eu
quero cumprimentar a todas vocês e dizer que nós precisamos mostrar
para a sociedade que nós realmente vamos mudar. No dia 08 de março é
apenas um dia de reflexão, um dia de marcos regulatórios, um dia da gente
chamar atenção para esses problemas que têm afligido as mulheres do
Brasil. Mas todos os dias do ano é uma luta nossa e nós fazemos, de fato,
todos os dias essa luta diária para fazer a diferença em relação a participação
das mulheres no poder. E eu quero pedir perdão para vocês que eu tenho
um convite da TV Guará num debate que vai ter, daqui a pouquinho lá, ao
vivo. Eu vou ficar mais um pouco e terei que participar desse debate,
porque como aqui era 10h, eu programei para as 12h40, imaginei que eu
estarei já livre daqui. Mas eu queria pedir a permissão das senhoras que
estão aqui presentes, porque eu terei que me retirar, daqui a mais uns dez
minutos. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Agradeço a deputada Eliziane Gama pela sua fala.
Quero apenas dizer às mulheres, à todos da Mesa, que essa audiência
pública, deputada Helena Heluy, é uma audiência diferente onde todas as
pessoas que estão aqui na Mesa, e é uma mesa de mulheres, nós demos a
oportunidade da fala porque nós temos que prestigiar autoridades
importantes que representam as mulheres no poder que tem experiências
importantes, porque aqui não é uma assembleia, vamos dizer assim, é uma
audiência pública em que nós estamos compartilhando experiências e vozes
importantes aqui na nossa luta, então não poderia deixar de dar a palavra
a todas as mulheres porque hoje a Assembleia, a maioria aqui é mulher.
Então, graças a Deus, eu sei que nós somos resistentes, estamos todas com
fome, nós temos um coquetel delicioso para amenizar até chegarmos em
casa para o almoço. Passo a palavra a sempre e eterna deputada Helena
Barros Heluy que vai nos dar a sua pequena fala, muito obrigada.

A SENHORA HELENA BARROS HELUY – Quero
cumprimentar a todos os corajosos homens que estão aqui, e cumprimentar

todas as mulheres da Mesa, seletíssima essa Mesa, e no Plenário também.
Não vou tentar invocar nominalmente porque todas se revestem da maior
importância e relevância, não apenas quando se comemora a semana, ou o
mês do Dia Internacional da Mulher, nem quando se comemora mais um
aniversário da instituição do voto feminino do Brasil, mas no seu cotidiano.
Já foi dito aqui que todas as mulheres que estão na luta são de luta
permanente. Não é só em um determinado dia ou em uma determinada
hora, mas não posso deixar de cumprimentar com todas as vênias a deputada
Valéria Macedo pela iniciativa, pela capacidade que teve de fazer convite,
convocação a todas quantas puderam estar aqui. Tenho certeza de quem
não veio, foi convidada, é porque tem outro motivo tão relevante e impediu.
E dizer apenas coisas bem sintéticas, pontuais mesmo. Primeiro agradecer
o convite, e que foi desde o mês de janeiro, salvo engano, por isso que os
outros convites que vou tendo eu digo: “tenho que olhar na agenda porque
eu tenho um compromisso com a deputada Valéria”, que era para
celebrarmos o dia 24 de fevereiro, que é a data realmente em que foi
instituído o voto feminino no Brasil. Eu queria, dentro de tentar pontuar
algumas coisas e pelo tempo exíguo, aqui na tarefa é uma breve saudação
que vou fazer. Dar apenas uma fala à guisa de testemunho, de depoimento
da mulher na política: o que é isso, quando começa, como é que acontece?
E tentar contextualizar. Em que país nós vivemos? Vivemos em um país
que a legislação, e em razão disso, e vice-versa, a sociedade também,
legislação e sociedade foram profundamente perversas para com a mulher.
Uma breve recapitulação em termos de legislação. As primeiras legislações
brasileiras, sobretudo a legislação civil, foram profundamente influenciadas
pelas Ordenações do Reino, em especial, As Ordenações Filipinas. E as
Ordenações Filipinas tinham uma profunda ojeriza, ou medo, ojeriza às
mulheres. E diziam no seu texto que a mulher tinha fraqueza de
entendimento. O que isso quer dizer? É burra. A mulher dá para ser enfeite,
dá para cuidar da casa. Não sei por que homem não dá para cuidar da casa,
muitos já dão efetivamente, mas botaram isso, que homens eram para
fazer outras coisas. Eu tenho pena dos homens, coitadinhos, ficam perdidos,
efetivamente, como foi dito, para determinadas tarefas. Então, nós temos
um saldo que vem, e tem origem. E não era só aqui no Brasil. França e
América do Norte, os Estados Unidos, são dois grandes exemplos de
como as mulheres tiveram que lutar efetivamente. Dr.ª Carolina, eu também
fui me consultar com o “Dr. Google”, e é uma tentação, ele não deixa a
gente fazer mais nada, nem pensar. Vocês já pensaram se eu fosse ler tudo
isso aqui? Tudo isso já era madrugada também, mas isto, tudo sobre o voto
feminino, olha o tanto que eu sublinhei. Quero mostrar que se alguém
quiser saber de mais coisas, vá ao Google, que vai saber o quanto a sua avó,
a sua bisavó foi espezinhada politicamente em nosso país. Já não falo em
minha mãe, pois minha mãe era extremamente machista. Ela introjetou
isto, pronto. Ela passou direitinho. Olha mais esse, tudo era o que ia me
chamando atenção. Pois bem, já foi dito quem foram essas heroínas, que
vieram fazer com que pudéssemos votar, a partir do Decreto 21.076, de 24
de fevereiro de 1932. Mas elas que foram precedidas por mulheres
extraordinárias. Elas pareciam, ou eram que nem a gente. Gostou da falta
de vaidade ou não? Extraordinárias. Há umas charges que merecem assim
um estudo profundo, professora Meire. De como eram as sufragistas
andando pelas ruas levantando as suas bandeiras, tinham faixas até dizendo
assim, me desculpe os cavalheiros corajosos que estão aqui, “Abaixo os
homens, Abaixo”. Quer dizer, era luta, e aquilo era final do século XIX e
início do século XX, e, há pouco, eu me referia aos Estados Unidos e a
França, muitas mulheres sofreram represália. Sofreram prisão por lutar
pelo direito ao voto. E depois elas passaram a dar causa mesmo para as
prisões para provocar o debate, para fazer chegar à sociedade toda, do que
significava a mulher não votar, e o que, que era preciso para construirmos
democracia em nosso país, o voto da mulher. Só uns flashes bem rápidos,
aqui eu peguei um texto bem curtinho: “de um lado uma dona de casa
educada para cumprir as ordens do marido; do outro uma escritora
descontente”. Era a do lado da França e a do lado dos Estados Unidos. “A
separá-las uma da outra quilômetros de distância, a separá-las de nós uns
200 anos. A dona de casa era a americana Abigail Adams”... que era casada
também com um político da época, Johnny Adams. O que é que aconteceu
com uma e outra? A dona de casa, um belo dia levantou decidida a peitar o
marido e a exigir direitos iguais aos deles. Já viu que petulância, exigir
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direitos iguais ao do marido? A escritora era a francesa Olympe de Gouges,
autora de uma versão feminina da Declaração dos Direitos do Homem.
Vejam qual foi o pecado dela. Que o nome fosse e, claro, o seu conteúdo
também, Declaração dos Direitos do Homem e da Mulher. As duas acabaram
se dando mal. A americana foi ridicularizada publicamente pelo marido. E
a francesa foi, sabe o quê? Guilhotinada. Sabem por que mais ainda? Por
ter esquecido as virtudes próprias de seu sexo. Foi essa a explicação.
Ousar colocar na Declaração dos Direitos do Homem e da Mulher. Os
filósofos também notáveis e eu vou pedir licença a vocês, não vão rir não,
pelo amor de Deus, na época, lá nos Estados Unidos, seguiu esse mesmo
entendimento. Houve um filosofo inglês Herbert Spence, que não admitia
nem a hipótese de a mulher estudar. Isso aqui no Brasil foi muito comum,
o estudo era para os homens. Tinha que ter um filho advogado, um filho
médico e um filho padre, era a lei. A mulher quando muito podia ser
professora, aí é outra história, isso aí fica para ter terça-feira, que é para
estar aqui de novo. Não tem outra atividade terça-feira? Ai a gente vai mais
adiante. O que ele disse. Ao não admitir que a mulher estudasse e, claro,
não votar também. Olha o que ele disse, está aqui entre aspas, com relação
à mulher estudando: “cansa demais o cérebro, e isto produz moças de
busto chato que jamais poderão gestar uma criança bem desenvolvida”. A
mulher estudar corria esse risco, “produzia moças de busto chato que
jamais poderão gestar uma criança bem desenvolvida.” Isto tudo,
companheiras, marcou a história política e social de nosso país, e quando
Bertha Lutz vem depois de passar uma temporada na Europa e já
impregnada dos sentimentos das sufragistas, ela enfrentou grandes
dificuldades, mas a voz dela conseguiu chegar aqui no Norte-Nordeste,
chegar no Rio Grande do Norte. E aí que nós temos o grande movimento,
porque naquela época também, a legislação não era nacional, era estadual,
inclusive a legislação eleitoral que aparecessem figuras como Celina
Guimarães, como Alzira Soreano. Celina foi a primeira eleitora brasileira e
depois Alzira que foi eleita prefeita, mas com ela houve uma tragédia
terrível, ela foi eleita, ela assumiu, ela começou a trabalhar como prefeita,
pensou que aquilo tudo estava direitinho, pois a eleição foi anulada porque
tinha o vício do voto da mulher. Brutalidade. Vamos mais adiante e isso é
1929 já. Em 1928 foi reconhecido por isso que elas foram consideradas
eleitoras inscritas como eleitoras e candidata. Aí vem Getúlio Vargas, e
Getúlio Vargas nos seus arroubos de transformação neste país em alguns
aspectos ou muitos talvez, melhor dizendo, admite, e temos a legislação
que admitiu o voto feminino, mas esse voto feminino não é para toda
mulher, não, aliás, voto mesmo quando começou no Brasil não era para
todo mundo não, claro que não podia mulher não podia, negro, não podia,
porque negro era escravo, e não podia quem era pobre, tinha que comprovar
o quanto ele tinha de recursos. Não é a questão do recurso para aquela
eleição, era com o quanto ele era rico, foi o primeiro casamento do poder
político com o poder econômico, vem desde os anos de 1823, 1824, que é
da primeira Constituição. Então é algo extremamente sério e grave se falar
o quanto foi brutal, perversa essa nossa história para com a mulher. Qual
era a mulher que podia votar mesmo depois da legislação de Getúlio? Não
era toda mulher não. Ela tinha que ser casada, mas tinha também que ter
autorização do marido. A submissão marcada mesmo aí na linha de frente.
Mas tem mais um recadinho com relação ao voto da mulher. As viúvas e
solteiras poderiam se casar se tivessem renda própria. O conluio do poder
político com o poder econômico tinha o lastro legal. É claro isso aí? Para
começar a fechar em homenagem ao tempo, eu queria só dizer que parte
dessas regras prevaleceu até 1946, quando se tornou obrigatório o voto.
Então, a história de nosso país e, sobretudo, a história política, tem esses
senões extremamente graves na sua raiz e na sua origem. Então, reforma
política passa por dar continuidade a história política de nosso pais, o que
foi um movimento para a mulher poder votar e não eram todas as mulheres,
está claro aqui, foi grande e aí, quando em 1934 foi admito o voto feminino
e nós tivemos a figura notável e extraordinária da médica Carlota Pereira de
Queiroz, foi a primeira deputada federal. Eu não vou me referir a nada mais
do que está aqui pelo tempo em respeito às regras. Mas dizer que é uma
permanente conquista, está tudo pronto, está tudo conquistado. Eu digo
que não. Há muito, muito, muito mais ainda para fazer no mundo da
política, no mundo da participação da mulher na política. Porque a
obrigatoriedade que é meramente, talvez até só ponto de vista legal da
participação de trinta, de dez, de vinte ou de cinquenta. Eu sonho com o

dia viver num país e que homens e mulheres não precisem de tabelas para
ser quanta é sua participação. Porque será algo normal e natural a
participação de homens e mulheres juntos na política também. Eu quero
concluir parabenizando a deputada Valéria. Parabenizando todas nós que
podemos estar aqui nesta solenidade. E dizer ainda que entre os 513
deputados que assumiram, em 2015, apenas 9.9 são mulheres. Que
democracia é esta que nós estamos vivendo? São mulheres totalizando 51
deputadas federais. Que democracia é esta que nós estamos vivendo e que
sonhamos por viver efetivamente num país democrático? Não precisa ser
muita coisa, não, basta ser democrático que nós já vamos ficar muito
satisfeitas. Parabenizo todas vocês. Todas as companheiras da Mesa,
deste plenário. Parabenizo as bravas companheiras que vêm nesta luta
todo tempo, não é apenas num determinado tempo, numa determinada
hora, num determinado dia, tudo na luta permanente para construir um
País justo, democrático e que efetivamente onde todos e todas tenham
oportunidades iguais, parabéns e muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALERIA MACEDO – Muito obrigada, deputada Helena Heluy, gostaria
de registrar a presença do excelentíssimo senhor deputado federal André
Fufuca; da professora Socorro Guterres, Secretária Adjunta da Igualdade
Racial; senhora Adriana Martins, Presidente Estadual da CUT; Rosa Maria
dos Santos Sousa, representando a FETRAN; doutora Isabel, Coordenadora
do Núcleo da Defensoria Pública do Maranhão, a senhora Emilce Campos,
Presidente do Estadual do PTB Mulher e a senhora Elivania Estrela,
Ouvidora de Segurança. Passo a palavra à deputada Nina Melo, por três
minutos.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Boa Tarde a todas
e a todos, eu quero agradecer a Excelentíssima Senhora Presidente, nessa
sessão, deputada Valéria Macedo, a quem eu preciso externar a minha
profunda admiração e em nome da deputada e eterna deputada Helena
Heluy, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes. É uma imensa
honra vir aqui a esta tribuna, hoje, para homenagear a nós mesmas mulheres.
Nós que gradativamente assumimos o nosso espaço. Assumimos e
tomamos consciência de nós mesmas como mulheres, como mães, porque,
afinal de contas, nós parimos a humanidade. Afinal de contas, foi nas
barras de nossas saias que homens e mulheres se criaram e se educaram.
Tomamos consciência como médicas, como eleitoras, como engenheiras,
deputadas, doutoras, advogadas. Muitos temos conseguido, até agora.
Mas é preciso mais, porque muitas mulheres ainda são subjugadas,
maltratadas e eu quero chamar a atenção de todas as mulheres e homens
para que nós possamos juntos fazer um mundo melhor, porque nós juntos
somos partes de um todo, que é a humanidade. A todos um bom dia, uma
boa tarde e as mulheres um Feliz Dia das Mulheres. Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Obrigada, deputada Nina. Passo a palavra à Ana
do Gás, por 10 minutos.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS – Boa tarde a todas
e a todos aqui presentes. Gostaria de parabenizar a nossa deputada Valéria
Macedo, que é uma veterana neste plenário, nesta Casa por esta iniciativa,
por não deixar contagiar por completo essa representatividade que tem
esta Casa para o nosso estado, para os homens e, em especial, a nós
mulheres que somos a minoria aqui dentro. Parabéns, deputada, a colega
Nina, nós estamos chegando agora, estamos sendo muito bem recebida,
através da nossa colega, gostaria de cumprimentar a Mesa em nome da ex-
primeira-dama do Estado, Dra. Clay Lago, que como primeira dama também
pude participar ainda dos seus encontros no mandato do Exmº. Governador
Jackson Lago, como mãe, como mulher, como a eterna deputada Helena
falou aqui, a gente se prepara, mas venho hoje passar aqui às companheiras
que estão aqui nos assistindo que hoje muitas mulheres nós estamos
abrindo mão de estarmos na nossa casa, comentando com a colega Nina, a
divisão vendo o depoimento da deputada federal e que a única representante
mulher do Maranhão, na Câmara Federal, a deputada Eliziane Gama, que
não tem se limitado a opressão, ao preconceito e as intimidações dos
homens, porque para nós mulheres a vereadora Rose Sales, que muito vi
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nessas caminhadas políticas e agradeço ao Maranhão pela votação que eu
tive 78 mil votos e está aqui representando, em especial, a minha figura de
mulher, de feminista, de mãe, de companheira, em geral, não é fácil,
companheiras, quando eu olho aquela frase: mais mulheres na política
tomem partido. É para que a gente possa se entusiasmar, se encorajar, não
se limitar às intimidações e às agressões que a gente sofre no dia a dia em
casa até com os nossos próprios maridos, fora como doutora Lítia a gente
pôde ver nos jornais, na semana passada, que uma juíza foi agredida num
supermercado. Como hoje o nosso país está sendo representado no sétimo
lugar no ranking de homicídios, de apenas homicídios contra mulheres,
homicídios, aí se a gente for colocar o que a doutora Clay falou a mortalidade
por falta de uma estrutura mínima de assistência a nós mulheres para que
a gente possa cuidar da gente e isso aumenta, será se isso vai nos elevar ao
terceiro lugar porque  hoje ainda morre muitas mulheres de câncer, por
falta de informação, por falta de acessibilidade a esses recursos. A deputada
Eliziane esteve aqui presente nesta Casa tendo lutado, hoje a deputada
Valéria, que é uma representante na área médica, na área da saúde, tem a
doutora Nina também, que é deputada e médica também, a gente pôde
conviver com essa necessidade a qual eu tive nessas minhas caminhadas
políticas e vi a luta da deputada Eliziane Gama, tentando levar o mínimo
sequer dessa assistência básica para que a gente diminua esse resultado de
mortalidade de mulheres com câncer no nosso Estado, que é estrondosa,
mas não me prolongando muito, eu gostaria de parabenizar todas vocês e
dizer vamos tomar partido, vamos tentar alcançar nas próximas eleições
que já é no próximo ano, tentar aumentar esse número, tentar chegar nos
30%, não vamos nos intimidar, ao estar aqui nesta Casa, ao lado de 31
colegas deputados, 36, desculpa, isso 36 colegas deputados. Ontem, ao
brincar com um colega aqui disse: vocês são cruéis com nós mulheres,
vocês tentam nos intimidar e a resposta que eu obtive, se a gente der
espaço a vocês, vocês tomam conta de tudo. Então, eles têm esse receio,
eles têm esse medo, mas é preciso que a gente não se limite, que a gente não
se intimide e fico feliz de ver hoje esse plenário, Deputada, esta Mesa, tão
bem representada quanto o espaço que as mulheres Deputadas desta
Casa, eu acho que foi a primeira vez, de estar também tendo esse espaço,
com três mulheres na Mesa, dessa presidência desta Casa, dialogando,
participando, fazendo parte da mudança, acreditando que a gente tem esse
diferencial porque nós temos, porque somos mães, somos mulheres, somos
essas rosas, mas quando precisamos dar alfinetada a gente usa os espinhos.
Então, colegas, Feliz Dias das Mulheres, se sintam representadas aqui
neste Plenário, por essa pequena quantidade ainda, mas nós vamos, ex-
deputada Helena, voltar ao nível de 10 ou mais deputadas que foi o período
que vocês estiveram aqui e na quinta-feira, na quarta-feira foram
homenageadas todas essas deputadas que passaram por esta Casa, meus
parabéns a vocês, parabéns às mulheres guerreiras e vamos tomar partido,
realmente para que a gente faça a diferença na política e que isso venha
beneficiar o nosso podo Estado do Maranhão e do nosso País.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Agradeço a
deputada Ana do Gás e registro a presença do excelentíssimo senhor
deputado Welington do Curso e também deputado Fabio Braga esteve
presente na nossa Sessão, quero registrar a sua presença, professora Mary
Ferreira, da Ufma, nos dá a honra da sua presença, Ilde Rocha, representando
a União Brasileira da Mulher, Antônia Cristina Pereira, secretária do Corem,
registro a presença da senhora Ana Paula Moura Rodrigues, secretária
municipal de Articulação Institucional; a Aurea Amorim, representando o
PP Mulher ,a senhora Rosa Amélia, representando o PSB Mulher, Carla
Sousa Secretária da Mulher do município de Paço do Lumiar e a senhora
Marcia Regina Andrade representante dos trabalhadores municipais e a
senhora Vanessa Tavares, diretora de Relações Institucionais, representando
a Vale do Rio Doce, obrigado a todos vocês que nos honram com as suas
presenças e passamos a palavra a oradora final, a senhora Susan Lucena,
Secretária adjunta da Secretaria da mulher.

A SENHORA SUSAN LUCENA – Boa tarde a todas. Já não tem
tanta coisa para se falar. Praticamente tudo foi dito. Eu queria saudar a
Mesa em nome da deputada Valéria Macedo que muito honrosamente
convidou para essa atividade, para esse evento em comemoração ao Dia

Nacional da Conquista do Voto Feminino. Eu tive a honra de acompanhar
a trajetória da maior parte das mulheres que estão hoje aqui presentes
tanto na Mesa quanto no plenário. A deputada Helena, que eu tive a honra
de acompanhar alguns mandatos legislativos; a vereadora Rose Sales, que
eu tive a honra de ver desde o início da sua trajetória política; assim como
também acompanhei a deputada Eliziane Gama. É uma luta muito árdua,
nós hoje estamos comemorando uma data em que diversas mulheres se
doaram, durante muitos e muitos anos, para que nós pudéssemos ter os
direitos que nós temos hoje. Há 83 anos, nós conquistamos o direito de
votar parcialmente, já que apenas em 46 todas as mulheres de fato tiveram
o direito de votar e serem votadas. É importante lembrar que as cotas que
nós temos hoje de representatividade feminina para candidaturas que são
de 30% é um quantitativo ínfimo relacionado à quantidade de mulheres
eleitoras que nós temos no Estado do Maranhão e no Brasil. É uma
conquista. Hoje em dia, a legislação não prevê 30% para mulheres, ela
prevê que exista no mínimo 30% para a representatividade de gêneros, o
que também poderia ser para homens 70% de mulheres e 30% de homens,
mas infelizmente nós estamos muito distantes dessa realidade. É importante
lembrar que essas ações afirmativas são medidas que visam reduzir e
superar as gigantescas disparidades entre os diferentes segmentos de gêneros
acumulados historicamente em virtude das estruturas sociais
discriminatórias e excludentes. Os papéis que quatro homens e mulheres
vivenciam socialmente é produto de uma construção histórica que intervém
negativamente na qualidade de vida da mulher desde criança. A sociedade
ensina que existem funções e posturas específicas e distintas entre homens
e mulheres, nos conferindo uma atitude de subordinação e submissão
perante os homens. O grande problema disso é que se aflora na sociedade
uma visão estereotipada do feminino e do masculino que gera consequências
gravíssimas e insustentáveis. Dentre elas, nós temos a divisão sexual do
trabalho. Dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
demonstram que nós, mulheres, estudamos mais que os homens, mas
ainda possuímos menos chances de emprego, recebemos salários menores,
ainda que ocupemos os mesmos cargos, e ocupamos piores funções que os
homens. Possuímos uma sub-representação política e em nossa herança
histórica temos conferido um legado de exclusão dos níveis mais altos de
decisão do Legislativo, Executivo, Judiciário, da hierarquia religiosa e militar
ou mesmo do poder decisório das grandes corporações. Como bem disse
a nossa senadora, uma das cinco senadoras dentre os 81 senadores que nós
possuímos, a Vanessa Grazziotin: “Não podemos considerar que há uma
democracia efetiva em um país onde mais da metade dos eleitores são
mulheres, mas ainda assim testemunhamos uma sub-representação feminina
na política”. O fato é que a baixa representação das mulheres na política
agrava a desigualdade de gênero. Em um ranking que o programa nacional,
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano divulgou
dentre 149 países, o Brasil se encontra na 85ª posição. E os fatores
determinantes para que ocupemos essa colocação são a nossa inserção no
mercado de trabalho ou a falta dela, visto que 80,9% dos homens estão
inseridos no mercado de trabalho a partir dos 15 anos, enquanto nós
ocupamos apenas 59,5%. Com relação à representatividade, a América
Latina possui 1,1% de representatividade de mulheres, enquanto nós, no
Brasil, ocupamos apenas 9,6% dos assentos do Congresso Nacional. Das
42 cadeiras desta Assembleia Legislativa, nós ocupamos apenas seis. Na
Câmara de Vereadores de São Luís, nós temos apenas três representantes.
No Senado, como havia falado, são cinco senadoras. Na Câmara dos
Deputados, 51 deputadas federais e, em todas as Assembleias Legislativas,
nós possuímos apenas 115 mulheres. Apenas o Congresso Nacional
conseguiu aumentar a quantidade de mulheres, todas as outras
representações foram diminuídas, diferentemente do que aconteceu nas
eleições municipais. Em 2012, nós tivemos 134.296 mulheres que se
candidataram aos cargos de prefeita e vereadora, o que representou um
aumento de 9.56% em relação à eleição municipal de 2008. Dessas mulheres,
8.287 foram eleitas representando 13,19%. O atual governo, o Governo
Flávio Dino, tem demonstrado que tem uma visão diferenciada sobre a
importância da mulher no espaço de poder. Nós temos hoje mais de 10
secretárias municipais. Nós temos mulheres com ampla representatividade
e temos a preocupação do governador para que nós possamos fazer a
melhor política de Estado voltada para as mulheres. Além desses avanços,
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nós precisamos lutar e avançar mais. Precisamos incentivar a igualdade de
gênero, privilegiando a promoção e difusão da participação feminina na
política. Nós somos de forma expressiva e constante o maior número de
eleitoras que o nosso país, estados e municípios possuem. Atualmente
somos 52,11% do eleitorado, um percentual de 30% das candidaturas nos
deu uma alavancada no número das mulheres nas disputadas eleitorais, o
que tem sido uma ação positiva, mas precisamos avançar mais.
Infelizmente, alguns partidos não têm a noção da necessidade da
representatividade feminina e acabam por burlar a lei. Nós, enquanto
mulheres, não podemos permitir isso. E a nossa participação deve ser cada
vez mais efetiva nos ambientes de poder, nos espaços políticos e nos
partidos políticos. Precisamos de candidaturas fortalecidas, precisamos
promover o fortalecimento e a participação das mulheres no espaço de
poder e decisão de forma ampla. Com base no entendimento de que a sub-
representação das mulheres nos espaços de poder e decisão tem diversas
causas. Portanto, as mudanças devem ser promovidas em variadas esferas
sociais, culturais, educacionais, legislativas e institucionais, porque,
infelizmente, nós mulheres ainda refletimos muito o machismo. Enquanto
os partidos não compreenderem a participação das mulheres, bem como
de outros segmentos da sociedade que sempre foram excluídos das
instâncias de poder e decisão, como parte fundamental de uma democracia
que se diz representativa, continuaremos vendo situações de impunidade.
Para a garantia da efetiva participação das mulheres nos espaços de poder,
defendemos uma reforma política inclusiva, que reserve 50% das vagas
nas candidaturas das eleições proporcionais para as mulheres, tornando-
as equitativas entre homens e mulheres, para isso precisamos que os
partidos políticos incentivem o aumento da participação das mulheres na
gestão partidária, e nós mulheres, enquanto militantes partidárias,
precisamos atuar e trabalhar para que a participação feminina se consolide
cada vez mais. Nós temos atualmente um projeto de lei para que não só
tenhamos 50% para candidaturas, mas também para que tenhamos 30%
de participação de vagas no Legislativo. Nós temos uma espécie de dever,
de dever de sonhar, de sonhar sempre, mas só sonhar não basta. Nós
precisamos concretizar esses sonhos. Nós precisamos tornar esse sonho
realidade e construir uma sociedade mais igualitária entre homens e mulheres.
Precisamos de mais mulheres na política. Mulheres tomem partido. Obrigada

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Agradeço a fala da Susan Lucena, Secretária
Adjunta da Secretaria da Mulher. Mais uma vez agradeço a participação, a
presença de todas as pessoas que vieram nos prestigiar nesta importante
sessão e sabendo do avançar da hora, com certeza estamos com vontade de
almoçar. Nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
Projeto de Resolução Legislativa nº 001/2015, aprovado nos seus
turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 758/ 2015

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Advogado Eduardo José Leal Moreira.

Art. 1º- É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Advogado
Eduardo José Leal Moreira, natural do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua
publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento
e  execução da presente Resolução pertencerem, que a cumpram e a façam
cumprir na forma  em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

  PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de março de 2015.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício. Deputado

EDILÁZIO JUNIOR - Primeiro Secretário. Deputado CARLINHOS
FLORÊNCIO - Segundo Secretário.

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO

PARECER  Nº  001/2015

RELATÓRIO:
De autoria do Poder Executivo o incluso Projeto de Lei  nº

004/2015, Institui a Transição Republicana de Governo, dispõe sobre
a formação da Equipe de Transição, define o seu funcionamento, e
dá outras providências.

Em sua análise preliminar sobre o Projeto, a Douta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania concluiu pela sua constitucional ida
juridicidade e legalidade.

Cabe, agora, a esta Comissão Técnica Permanente analisar a
Proposição quanto aos seus aspectos de mérito, nos termos do art. 30,
inciso V, do Regimento Interno.

Nos termos da proposição de lei a Transição Republicana de
Governo é o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato
eleito para o cargo de Governador possa receber de seu antecessor todos
os dados e informações necessários à implementação de seu programa de
governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que
compõem a administração, permitindo ao eleito a preparação dos atos a
serem editados após a posse.

Da análise da proposição, corroboramos o entendimento de que a
mesma está em conformidade com os princípios norteadores da
Administração Pública, dentre os quais podemos citar a eficiência da
Administração, portanto, a proposição de lei é meritória.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela aprovação do Projeto de Lei

nº 004/2015, de autoria do Poder Executivo, considerando para tanto que
foram atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Administração Pública, Seguridade

Social e Relações do Trabalho votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
004/2015, de autoria do Poder Executivo, nos termos do voto do relator.

É o Parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM,

em 16 de março de 2015.

Deputado Fernando Furtado - Presidente, em exercício
Deputado Fernando Furtado - Relator
Deputado Fábio Macêdo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Andreia Murad
Deputado Hemetério Weba
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