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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09/03/2017 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
2. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
5. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09.03.2017 – QUINTA-FEIRA

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 062/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES
DESEMBARGADORES RAIMUNDO BARROS DE SOUSA E
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, PARABENIZANDO-
OS PELA POSSE COMO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE/
CORREGEDOR, RESPECTIVAMENTE, DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).

2. REQUERIMENTO Nº 081/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE
EM COMEMORAÇÃO AOS 16 (DEZESSEIS) ANOS DA
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

II– REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO Nº 078/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA,
INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CÓPIAS INTEGRAIS DOS
PROCESSOS  LICITATÓRIOS AUTUADOS OU QUE ESTEJAM
EM ANDAMENTO, PARECERES OU NOTAS TÉCNICAS,
EMPENHOS E INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR, ORDENS
DE PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO, PRESTAÇÕES DE
CONTAS, OU SEJA, CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A ESSE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DA OBRA DA PONTE DO RIO GAN GAN
(PONTE PAI INÁCIO).

4. REQUERIMENTO Nº 079/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA NOS
DIAS 21 E 23 DE FEVEREIRO, EM RAZÃO DE SUA
PARTICIPAÇÃO NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS
UNIDADES DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DO MARANHÃO – IEMA, NOS MUNICÍPIOS
DE COROATÁ E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR,
RESPECTIVAMENTE.

5. REQUERIMENTO Nº 080/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 16 DE

FEVEREIRO A 03 DE MARÇO DO CORRENTE ANO,
CONFORME ATESTADO MÉDICO.

6. REQUERIMENTO Nº 082/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
NA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 09 DE FEVEREIRO DESTE ANO,
POR TER ESTADO EM AUDIÊNCIA NO GABINETE DO
SENADOR ROBERTO ROCHA, NO SENADO FEDERAL, EM
BRASÍLIA/DF, TRATANDO DE PAUTA DE INTERESSE DO
ESTADO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 09/03/2017 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 026/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
violência obstétrica no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 027/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a remoção da agente
de segurança pública durante o período de gestação ou de aleitamento
materno.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
3. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 023/17, de autoria do

Senhor Deputado Alexandre Almeida, que dispõe sobre o
monitoramento eletrônico de apenados no âmbito do Estado do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 024/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que dispõe sobre o uso de Prédios de Escolas
Públicas Estaduais e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 025/17, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que obriga o Estado do Maranhão somente
contratar empresas que possuam, no mínimo, 5% (cinco por cento) de
empregados do sexo feminino no seu quadro profissional.

6. MOÇÃO Nº 002/17, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macedo, de apoio à Federação dos Municípios do Estado do Maranhão
– FAMEM, em vista do movimento deflagrado pela entidade
representante dos municípios maranhenses, na busca por um reajuste
nos valores repassados aos municípios do Estado do Maranhão (que
estão bastante defasados e distorcidos em relação ao número de
habitantes) e melhorar a posição do Estado no ranking nacional relativo
aos valores per capita.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 021/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual de Combate
e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 022/17, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, disponibilizar a vacina contra o Human
Papilomavírus (HPV) e câncer de colo de útero, nas unidades de saúde
pública do Estado do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/17, de

autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título de
Cidadã Maranhense à Senhora Eliana Almeida, coordenadora do
escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em
São Luís/MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  08/03/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da
Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia oito de março de dois mil de
dezessete.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO

RICARDO RIOS
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO OTHELINO NETO

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer
a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO OTHELINO NETO - (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 026 / 17

Dispõe sobre a implantação de medidas de
informação e proteção à gestante e parturiente
contra a violência obstétrica no Estado do
Maranhão

Artigo 1 - A presente Lei tem por objeto a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
violência obstétrica no Estado do Maranhão e divulgação da Política
Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal

Artigo 2º - Considera-se violência obstétrica todo ato praticado
pelo médico, pela equipe do hospital, por um familiar ou
acompanhamento que ofenda, de forma verbal ou física, as mulheres
gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no período de puerpério.

Artigo 3º -  Para efeitos da presente Lei considerar-se-á ofensa
verbal ou física, dentre outras, as seguintes condutas:

I – tratar a gestante ou parturiente de forma agressiva, não
empática, grosseira, zombeteira, ou de qualquer outra forma que a faça
se sentir mal pelo tratamento recebido;

II – fazer graça ou recriminar a parturiente por qualquer
comportamento como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou duvidas;

III – fazer graça ou recriminar a mulher por qualquer
característica ou ato físico como, por exemplo, obesidade, pelos, estrias,
evacuação e outros;

IV – Não ouvir as queixas e dúvidas da mulher internada e em
trabalho de parto;

V – tratar a mulher de forma inferior, dando-lhe comandos e
nomes infantilizados e diminutivos, tratando-a como incapaz;

VI – Fazer a gestante ou parturiente acreditar que precisa de
uma cesariana quando esta não se faz necessária, utilizando de riscos
imaginários ou hipotéticos não comprovados e sem a devida explicação
dos riscos que alcança ela e o bebe;

VII – recusar atendimento de parto, haja vista este ser uma
emergência médica;

VIII – Promover a transferência da internação da gestante ou
parturiente sem a análise e a confirmação previa de haver vaga e garantia
de atendimento, bem como tempo suficiente para que esta chegue ao
local;

IX – Impedir que a mulher seja acompanhada por alguém de
sua preferência durante todo o trabalho de parto;

 X – Impedir a mulher de se comunicar com o “mundo exterior”,
tirando-lhe a liberdade de telefonar, fazer uso de aparelho celular,
caminhar até a sala de espera, conversar com os familiares e com seu
acompanhante;

XI – Submeter a mulher a procedimentos dolorosos,
desnecessários ou humilhantes, como lavagem intestinal, raspagem de
pelos pubianos, posição ginecológica com portas abertas, exame de
toque por mais de um profissional;

XII – Deixar de aplicar anestesia na parturiente quando esta
assim o requerer;

XIII – Proceder a episiotomia quando esta não é realmente
imprescindível;

XIV – Manter algemada as detentas em trabalho de parto;
XV – Fazer qualquer procedimento sem, previamente, pedir

permissão ou explicar, com palavras simples, a necessidade do que
esta sendo oferecido ou recomendado;

XVI – Após o trabalho de parto, demorar injustificadamente
para acomodar a mulher no quarto;

XVII – Submeter a mulher e/ou o bebe a procedimento feitos
exclusivamente para treinar estudantes;

XVIII – Submeter o bebe saudável a aspiração de rotina ou
procedimento na primeira hora de vida, sem que antes sido colocado
em contato pele a pele com a mãe e de ter tido a chance de mamar;

XIX – Retirar da mulher, depois do parto, o direito de ter o
bebê ao seu lado no Alojamento Conjunto e de amamentar em livre
demanda, salvo se um deles, ou ambos necessitarem de cuidados
especiais;

XX – Não informar a mulher, com mais de 25 (vinte e cinco)
anos ou com mais de 02 (dois) filhos sobre seu direito a realização de
ligaduras nas trompas gratuitamente nos hospitais públicos e
conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS);

XXI – Tratar o pai do bebê como visita e obstar seu livre
acesso para acompanhar a parturiente e o bebe a qualquer hora do dia.

Artigo 4º - O Poder Executivo, por meio de sua Secretaria de
Saúde, elaborara a cartilha dos Direitos das Gestantes e da Parturiente,
propiciando a todas as mulheres as informações e esclarecimentos
necessários para um atendimento hospitalar digno e humanizado,
visando à erradicação da violência obstétrica.

§ 1º - O custo da Cartilha dos Direitos da Gestante e da
Parturiente poderá ser patrocinado por pessoas jurídicas de direito
privado, de acordo com os critérios a serem estabelecidos pelo
Executivo;

§ 2º - A Cartilha será elaborada com uma linguagem simples e
acessível a todos os níveis de escolaridade.

§ 3º A cartilha referida no caput deste artigo trará a integralidade
do texto da Portaria nº 1.067/GM, de 04 de julho de 2005, que institui
a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal, e dá outras
providencias.
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Artigo 5º - Os estabelecimentos hospitalares deverão expor

cartazes informativos contendo as condutas elencadas nos incisos I a
XXI do artigo 3º.

§1º - Equiparam-se aos estabelecimentos hospitalares, para os
efeitos desta Lei, os postos de saúde, as unidades básicas de saúde e os
consultórios médicos especializados no atendimento da saúde da mulher.

§2º - os cartazes devem informar, ainda, os órgãos e trâmites
para a denuncia nos casos de violência, quais seja, as referidas nas
seguintes alíneas:

a) Exigir o prontuário da gestante e da parturiente no hospital,
que deve ser entregue sem questionamentos e custos;

b) Que a gestante ou parturiente escreva uma carta contando
em detalhes que tipo de violência sofreu e como se sentiu;

c) Se o seu parto foi nos Sistema Único de Saúde – SUS, envie
a carta para a Ouvidoria do Hospital com cópia para a Diretoria Clínica,
para a Secretaria Municipal de Saúde e para a Secretaria Estadual de
Saúde;

d) Se o seu parto foi em hospital da rede privada, envie a carta
para Diretoria Clínica do Hospital, com cópia para a Diretoria do seu
Plano de Saúde, para a ANS (Agencia Nacional de Saúde Suplementar)
e para as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde;

e) Consulte um advogado para as outras instancias de denuncia,
dependendo da gravidade da violência recebida;

f) Ligue para a Central de Atendimento a Mulher – Ligue 180
(Decreto nº7.393, de 15 de dezembro de 2010).

Artigo 6º A fiscalização do disposto nessa Lei será realizada
pelos órgãos públicos nos respectivos âmbitos de atribuições, os quais
serão responsáveis pela aplicação das sanções decorrentes de infrações
às normas nelas contidas, mediante procedimento administrativo,
assegurada a ampla defesa.

Artigo 7º - As despesas com a execução desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no orçamento
vigente, suplementadas, se necessário.

Artigo 8 º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Além do nosso Código Penal e dos vários tratados internacionais
que regulam de forma geral os direitos humanos e direitos das mulheres
em especial, a portaria 569 de 2000 do Ministério da Saúde, que institui
o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento do SUS,  diz:
“toda gestante tem direito a acesso a atendimento digno e de qualidade
no decorrer da gestação, parto e puerpério” e “toda gestante tem direito
à assistência ao parto e ao puerpério e que esta seja realizada de forma
humanizada e segura” e a LEI Nº 11.108, DE 7 DE ABRIL DE 2005
garante às parturientes o direito à presença de acompanhante durante
o trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos hospitais do SUS.
No entanto,dificilmente essas normas são seguidas.

Segundo o Dossiê elaborado pela Rede Parto do Princípio para
a CPMI da Violência Contra as Mulheres os atos caracterizadores da
violência obstétrica são todos aqueles praticados contra a mulher no
exercício de sua saúde sexual e reprodutiva, podendo ser cometidos
por profissionais de saúde, servidores públicos, profissionais técnico-
administrativos de instituições públicas e privadas, bem como civis.

Assim, a violação dos Direitos Sexuais e Reprodutivos
corresponde à limitação de oportunidades na vida das mulheres, tanto
na esfera pública como na esfera privada – e também podem culminar,
muitas vezes, na morte e na aquisição de agravos que poderiam ser
evitadas. A violência institucional, e neste caso tipificada pela violência
obstétrica, prejudica o acesso das mulheres aos serviços de saúde, o
que pode levar a morbimortalidade materna.

Assim, faz-se necessário denunciar, a fim de inibir tais práticas.
Este é o propósito do presente projeto, para cuja aprovação solicita-
se o apoio dos Nobres Colegas.

PROJETO DE LEI Nº 027 / 17

Dispõe sobre a remoção da agente de segurança
pública durante o período de gestação ou de
aleitamento materno.

Art. 1º É assegurada à gestante, agente de segurança pública, a
remoção para unidade de trabalho próxima de sua residência durante o
período de gestação.

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, estende-se o disposto
no caput deste artigo à gestante que esteja em período de aleitamento
materno, observando-se que a criança tenha até 1 (um) ano de idade.

Art. 2º A agente de segurança pública deverá, a fim de garantir
a remoção de que trata esta Lei, apresentar o exame comprobatório da
gravidez ou o laudo que comprove a necessidade do aleitamento
materno, devendo entregá-lo ao responsável pelo órgão de pessoal.

Art. 3º Excepcionalmente, permitir-se-á a permanência na
unidade de trabalho, para atender a imperiosa necessidade do serviço,
devendo o responsável fundamentar sua decisão, desde que haja o
consentimento da agente de segurança pública.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 08 de março de 2017.

- Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que “DISPÕE SOBRE A
REMOÇÃO DA AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA DURANTE
O PERÍODO DE GESTAÇÃO OU DE ALEITAMENTO
MATERNO”.

A remoção da agente de segurança pública durante o período
de gestação ou de aleitamento materno, da unidade de origem para
unidade próxima da residência, tem por objetivo garantir o direito à
vida e à saúde da criança, conforme determina a Lei nº 8069, de 13 de
julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.

Não obstante, a lotação de agente de segurança pública em
local de trabalho próximo a sua residência interfere positivamente em
sua estabilidade emocional e sua saúde, conferindo-lhe melhor
desempenho no exercício de sua atividade laboral.

Também os cuidados demandados por criança, até completar 1
(um) ano de idade, em especial no que se refere ao aleitamento materno,
interessam ao Estado, sendo recomendável que se evitem os longos
deslocamentos de servidora policial civil ou militar, bombeiro militar e
agente penitenciário.

Em decorrência disso, deve o administrador fazer respeitar
essas condições pertinentes às servidoras públicas deste Estado,
condições essas que, conquanto interfiram diretamente na organização
do serviço em dado momento, são transitórias.

Em virtude dessas considerações, apresento o presente Projeto
de Lei e conclamo os nobres parlamentares a aprovarem essa iniciativa.

REQUERIMENTO Nº 078 / 17

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETÁRIO DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA
INFORMAÇÕES REFERENTE AS (cópias integrais dos processos
licitatórios autuados ou que estejam em andamento, pareceres ou notas
técnica, empenhos e inscrições em resto a pagar, ordens de pagamento,
notas de crédito, prestações de contas, ou seja, cópias de todos os
documentos relacionados a esse pedido de contratação de empresa(s)
para execução dos projetos de construção da obra ponte do rio gan gan
(Ponte Pai Inácio).
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Solicita-se ainda cópia da licença ambiental da referida

construção, bem como cópia do Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
e/ou Relatório de Impacto Ambiental (RIMA)

 Que disponibilize, as informações, com base no artigo 5º,
XXXIII, da Constituição Federal e nos artigos 10, 11 e 12 da lei
federal nº 12.527/2011 – a Lei de Acesso à Informação.

Em cumprimento ao artigo 11 da Lei no 12.527, de 18 de
novembro de 2011, o acesso às informações requisitadas deve ser
imediato. Não sendo possível o acesso imediato, a resposta, em
conformidade com o referido artigo, deve ser expedida no prazo máximo
de 20 (vinte) dias.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de março de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.03.17
EM: 08.03.17

REQUERIMENTO Nº 079 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de
ouvida a mesa, que seja justificada a minha ausência perante esta Casa
Legislativa, nos dias 21 e 23 de fevereiro, em razão de minha
participação na solenidade de inauguração das unidades do Instituto
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IEMA nos
municípios de Coroatá e São José de Ribamar, respectivamente.

Assembléia Legislativa do Maranhão, 22 de fevereiro de 2017.
- Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.03.17
EM: 08.03.17

REQUERIMENTO N°.080 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas no período de 16 de
fevereiro a 03 de março do corrente ano, conforme Atestado Médico.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 07 de março de 2017. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual - PTC
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.03.17
EM: 08.03.17

REQUERIMENTO Nº 081 / 17

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro à Vossa Excelência, que seja
encaminhada ao Plenário da Casa, pedido para que seja realizado Sessão
Solene em comemoração aos 16 (dezesseis) anos da Defensoria Pública
do Estado do Maranhão,

A Defensoria presta serviços à população maranhense em 80
(oitenta) municípios, contando com 159 membros, distribuídos em 37
comarcas em nosso querido estado do Maranhão.

Desta forma solicito a data do dia 18 de maio de 2017 para a
realização da supra mencionada sessão solene, antecedendo o dia
Nacional da Defensoria Pública.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA),São Luís, 08 de março de 2017. - Dep.Rafael Leitoa
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.03.17
EM: 08.03.17

REQUERIMENTO Nº 082 / 17

Senhor Presidente:

Nos termos do Regimento Interno desta Casa, requeiro à Vossa
Excelência, após deliberação da Mesa, seja justificada a minha ausência
na sessão plenária do dia 09 de fevereiro deste ano, uma vez que nesta
data me encontrava em audiência no gabinete do Senador Roberto
Rocha, no Senado Federal, em Brasília-DF, tratando de pauta de
interesse do nosso Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de março de 2017. -
Alexandre Vicente de Paula Almeida - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 09.03.17
EM: 08.03.17

INDICAÇÃO Nº 213 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado of ício ao Exmo. Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social, Sr. Neto Evangelista, para que proceda
com a maior brevidade possível, com a perfuração de um Poço Artesiano
no Povoado Campo Velho, no Município de Brejo de Areia/Ma.

O Povoado Campo Velho fica localizado a 2Km da sede do
município de Brejo de Areia. Entretanto, mesmo estando localizado
próximo à sede do município, o povoado não é atendido com um
sistema de abastecimento de água. Na referida localidade residem mais
de 100 (cem) habitantes que desde a fundação do povoado, sofrem
com as dificuldades de não possuírem um sistema responsável por
distribuir água para consumo nas residências.

É sabido que, a falta de acesso à água de qualidade e um
saneamento precário, pode prejudicar a saúde das pessoas.  Atualmente,
as famílias que habitam na região são submetidas a uma situação de
risco a saúde, uma vez que utilizam água de cacimbas, sem qualquer
tipo de tratamento, sendo expostas ao contato de diversos agentes
biológicos, tais como vírus, bactérias e parasitas causadores de
moléstias.

Desta forma, a implantação de um poço artesiano é de suma
importância para aquela localidade, fato que irá contribuir para uma
melhora significativa nas condições de vida e saúde das famílias que
residem no referido povoado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 08 de março de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 214 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exm. Secretário da Agricultura Familiar,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2017 7
Sr. Adelmo de Andrade Soares, para que efetue de modo mais breve
possível a construção de uma CASA DE FARINHA no povoado Vilela,
no município de Junco do Maranhão/MA.

O povoado Vilela fica localizado a 20km da sede do município
de Junco do Maranhão, sendo um dos maiores povoados da região,
considerando as cerca de 1.000 (mil) famílias. Contudo, mesmo diante
da grande quantidade de habitantes, a economia da localidade é baseada
na agricultura familiar, destacando-se a extração de mandioca, principal
matéria prima da farinha, tanto para consumo próprio como para
comercialização.

A farinha de mandioca é um dos principais alimentos
consumidos nos Estados do norte e nordeste, sendo utilizado em grande
quantidade de receitas da culinária brasileira. Para tanto, sua produção
ainda é feita de forma artesanal, onde todos os processos são feitos
manualmente nas diversas comunidades do interior do Estado.

Assim sendo, a casa de farinha ajudou a fixar o homem à terra,
transformando a mandioca num importante alimento, responsável pela
diminuição da fome em algumas regiões brasileiras. Nesse sentido,
solicitamos por meio desta indicação a construção de uma casa de
farinha no povoado Vilela, tendo em vista os inúmeros benefícios
oferecidos a população que irá não só se beneficiar da venda direta da
mandioca ao consumidor, como também da venda da farinha de mandioca
e seus derivados, representando um grande avanço no que diz respeito
a um incremento na geração de renda para as famílias da localidade.

 Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 de março de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 215 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
Flávio Dino, com encaminhamento para o Exmo. Secretário de
Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, e o CMT
Geral da Policia Militar do Maranhão, Sr. José Frederico Gomes
Pereira, solicitando, com a maior brevidade possível, a
disponibilização de 1 (uma) viatura tipo caminhonete traçada 4x4 para
o município de Tutóia/MA.

Com uma população de aproximadamente 57.955 habitantes
(Censo 2016), o município de Tutóia enfrenta atualmente um aumento
nos índices de criminalidade, mazela esta que acomete as grandes
cidades, mas que migrou para os municípios, causando uma insegurança
em todos os estados.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime no
Maranhão, faz-se necessária a disponibilização de viatura traçada para
policiamento ostensivo ao município de Tutóia/MA, a fim de contribuir
para uma melhora na qualidade de vida dos moradores do referido
município que sofrem com a insegurança causada pelo aumento da
criminalidade e o contingente reduzido de policiais, bem como pela
inexistência de policiamento adequado e suficiente ao atendimento da
população.

Isto pois a estrada de Tutóia, no trecho que liga Barreirinhas
ao município, encontra-se pirraçada, em acelerado processo de
degradação do solo, e o referido município não possui nenhuma viatura
traçada, o que dificulta a atuação dos policiais, principalmente nessa
época de chuva, já que as viaturas existentes, que são de pequeno
porte, não chegam com facilidade em certas áreas.

Considerando que as viaturas policiais são essenciais para a
organização e mobilidade da polícia, sendo amplamente utilizadas para
todos os tipos de operações executadas por qualquer departamento de
polícia, a disponibilização de viatura traçada para o referido município

irá oferecer mais segurança à população, uma vez que estas
potencializam a ação policial de maneira ostensiva, sendo essencial
para o combate a violência nas ruas, justificando assim a presente
indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 de março de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 216 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de
ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto a
Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Laurinda Pinto, para que
disponibilize com maior brevidade possível, a carreta da mulher
maranhense e o mamógrafo móvel, para os municípios de Bom Jesus
das Selvas, Buriticupu, Itinga do Maranhão e São Francisco do Brejão,
objetivando beneficiar a população feminina dos citados municípios
com ações de cidadania e saúde preventiva, com orientações sobre a
importância da prevenção ao câncer.

A carreta da mulher maranhense contempla uma série de ações
voltadas prioritariamente ao público feminino, no qual são
disponibilizados atendimento médico e psicológico, com a realização
de exames, além da concessão de assistência social - visando o
enfrentamento da violência contra a mulher - e o fomento de informações
para manutenção da saúde preventiva.

Além do ganho socioeducativo, os serviços ofertados vão da
orientação jurídica e sócio-assistencial, trazendo a aplicabilidade da
Lei Maria da Penha e orientações para atendimento das mulheres em
situações de violência doméstica, até os mais diversos serviços para a
saúde, como a realização de exames, tais como Papanicolau, HIV,
hepatites, glicemia, HPV, entre outros.

É de fundamental importância levar aos municípios
maranhenses, sobretudos os mais carentes, ações preventivas que
possibilitem o cuidado com a saúde da mulher, fortalecendo assim, as
garantias dos direitos sexuais e reprodutivos, bem como conceder
acessibilidade à população de localidades mais afastadas da
disponibilidade de atendimento médico específico.

Assim, correspondendo à uma importante medida que
consolida os direitos de cidadania para as mulheres maranhenses, uma
vez que proporciona à população mais desassistida por políticas
públicas, os serviços e informações para saúde preventiva, torna-se
imperiosa a disponibilização da carreta da mulher maranhense e do
mamógrafo móvel aos municípios acima elencado, materializando a
efetivação de políticas públicas destinadas, sobretudo, ao público
feminino do Estado.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 07 de março de 2017 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 217 / 17
Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao  Dr. Emílio Carlos Murad, Superintendente Regional
da Caixa Econômica Federal do Maranhão, solicitando-lhe que se
verifique a viabilidade da instalação de uma agência da Caixa Econômica
Federal, na cidade de Santa Luzia, no Maranhão.
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PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 07 de março de 2017. -
STENIO REZENDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 218 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao  Dr. Ingo Kobarg Júnior, Superintendente Regional do
Banco do Brasil no Maranhão, solicitando-lhe que se verifique a
viabilidade da instalação de mais  uma agência do Banco do Brasil, na
cidade de Santa Inês, no Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 07 de março de 2017. -
STENIO REZENDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 219 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de
Matões/MA, Ferdinando Coutinho, para que o mesmo faça a doação
de um terreno para que seja instalada e construída a nova sede do
Ministério Público da cidade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de março de 2017.
- Alexandre Almeida - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem direito
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente Humberto Coutinho, nobres
colegas deputados e deputadas, galeria, imprensa. Senhor Presidente,
eu venho a esta tribuna destacar um requerimento apresentado à Câmara
Municipal de Vereadores de São Luís, através do vereador Raimundo
Penha, essa jovem liderança que se elegeu nas últimas eleições, vereador
da cidade de São Luís, um dos mais bem votados na nossa cidade, com
mais de oito mil votos, já contribuindo para toda a sociedade não só do
município de São Luís, mas para o estado do Maranhão ao propor uma
alteração em uma lei, em um programa criado pela Assembleia
Legislativa em 2015, que muito tem beneficiado a juventude do nosso
estado, que é o Programa CNH Jovem. Este programa, deputado Bira
do Pindaré, já beneficiou mais de cinco mil jovens maranhenses, dando
sua habilitação gratuitamente. Por meio desse programa, a juventude
tem condições de tirar uma carteira A, habilitação B ou até mesmo uma

habilitação A, B. Este programa vem fazer uma justiça social
fundamental para o nosso estado. A proposta que o vereador Raimundo
Penha trouxe à Câmara Municipal de São Luís é interessante porque
veio ampliar o leque de pessoas, de jovens que possam fazer sua
inscrição no programa, porque hoje a lei estabelece um critério de idade
de 18 a 21 anos, mas a proposta do vereador que eu trago a esta Casa
para que a gente possa também fazer essa discussão e esse debate,
inclusive já conversei com a secretária de Juventude, a Tatiana, para
que a gente possa, na próxima semana, fazer uma ampla discussão para
melhorar talvez outros pontos da lei para já ser implementada no ano
de 2017. A proposta do vereador é ampliar a faixa etária de 18 para 29
anos, com base, sobretudo, no Estatuto da Juventude, que é uma lei,
onde se estabelece que: pessoas entre 15 a 29 anos estão dentro da
faixa etária de juventude, ou seja, é um momento importante, porque aí
você vai colocar uma juventude que precisa realmente dessa faixa etária
ingressar no mercado de trabalho, obviamente, respeitando os critérios
estabelecidos pelo programa, mas é uma grande parcela da nossa
juventude que precisa de uma habilitação como essa para que possa
ingressar no mercado de trabalho. Então, essa proposta vem de verdade
beneficiar, com certeza, um número muito maior de pessoas, de jovens
maranhenses, que precisam de uma oportunidade. Então, com certeza,
a gente fica muito orgulhoso, primeiro, da atuação parlamentar jovem
do Vereador Raimundo Penha, o conheço de muito tempo, fizemos
movimento de juventude, ainda no PDT, já estava, inclusive, saindo
dos movimentos de juventude, mas vem com essa proposta, e a gente
traz aqui a esta Casa para que a gente possa também discutir e alterar
uma lei que é de suma importância para o Estado do Maranhão, que é
o CNH Jovem que, volto a repetir, já beneficiou mais de 5 mil jovens
maranhenses em mais de cem municípios, não apenas jovens da capital
São Luís, mas jovens do interior do Estado que não tinham condições
nenhuma de tirar uma habilitação, hoje são beneficiados com esse
programa, sobretudo, para que possam também ingressar no mercado
de trabalho, sobretudo, que possam também ter um transporte, uma
habilitação para que possam fazer um curso superior, enfim, é hoje um
documento fundamental para todo o mercado de trabalho, que é a
carteira de habilitação. Então, Senhor Presidente, eu venho fazer aqui
este pronunciamento que vejo como importante essa proposta e a
gente marcou para a próxima semana uma reunião com a Secretária
Tatiana para que a gente possa discutir pontos importantes dessa lei,
sobretudo a ampliação da faixa etária e que esta lei, essas alterações já
comecem a valer para o ano de 2017. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, galeria, amigos e amigas que nos assistem através da TV
Assembleia por todo o nosso estado do Maranhão. Senhor Presidente,
hoje é uma data muito importante, assim como várias datas que se
estendem no calendário cotidiano do nosso País, mas em especial hoje,
o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é um dia mais que
especial, é dedicado àquelas que se desdobram em várias para cumprir
as tarefas cotidianas. Aquelas que amam pelo amor, que riem pelo riso,
que dançam pela dança e que vivem pela vida. Feliz do homem que tem
uma mulher à sua espera, uma mulher para chamar de sua, de sua
mulher, de sua mãe, de sua filha, de sua companheira, de sua amiga.
Mulher é única e especial. Um ser guerreiro que pensa com o coração.
Exemplo de força, coragem, conquista e fé. Mulher que sonha, que luta
pelos seus ideais. Para você que hoje é um dia muito especial, mulher,
Dia Internacional da Mulher, deixo aqui esta simples homenagem a
todas essas mulheres guerreiras do nosso País, às mulheres que
contribuem com o desenvolvimento desta Casa na pessoa da mais
simples e humilde zeladora, às seguranças desta Casa, às deputadas
desta Casa. As mulheres mais inteligentes, mais bonitas do mundo são
as mulheres brasileiras. As mulheres mais inteligentes e bonitas do
Brasil são as mulheres maranhenses. Feliz Dia Internacional da Mulher.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                QUINTA-FEIRA, 09 DE MARÇO DE 2017 9
Que esse dia não seja só comemorado no dia 08 de março, mas, sim,
durante todos os 365 dias do ano. Em nome da minha mãe, Francisca
Teles de Sousa, em nome da minha esposa, Abigail, em nome da minha
filha Lívia Maria, saúdo todas as mulheres do nosso Brasil, do nosso
Maranhão. Feliz Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço, um
grande beijo em todas as mulheres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Colegas Parlamentares, Imprensa,
Galeria, Servidores, Povo do Maranhão, neste que é o Dia Internacional
das Mulheres, nós sabemos que as mulheres não têm apenas este dia,
todo dia é dia das mulheres, mas é o dia consagrado, inclusive pela
Organização das Nações Unidas que homenageia a luta das mulheres
no mundo inteiro. Todas as lutas, a história de luta das mulheres no
mundo hoje é lembrada por conta desse dia consagrado pela ONU
como Dia Internacional da Mulher. E eu que sou privilegiado, Senhor
Presidente, porque sou um homem cercado de mulheres por todos os
lados, graças a Deus, a minha mãe Maria Helena, a minha esposa
Leide, as minhas filhas, eu tenho duas filhas, Andressa e Gabriela, as
minhas irmãs, as minhas assessoras da equipe do gabinete, as servidoras
públicas desta Assembleia e um conjunto de mulheres que eu conheço
ao longo da história que sempre lutaram e continuam lutando pelas
melhorias de condição de vida do nosso povo. Eu queria nesta data,
Senhor Presidente, prestar a minha homenagem especial às mulheres
que continuam na luta, que eu prefiro chamá-las de mulheres
extraordinárias. E vou fazer esta homenagem às mulheres que lutam em
nome de várias mulheres que hoje têm um protagonismo, um destaque
no seu campo de atuação em diversas lutas no estado do Maranhão.
Faço isso inclusive condecorando cada uma delas com uma medalha
que estou solicitando, requerendo a esta Casa, que é a Medalha Maria
Aragão. Uma medalha que foi iniciativa inclusive de, também, uma
mulher extraordinária, a ex-deputada Helena Barros Heluy. E que neste
momento faço este requerimento a esta Casa propondo a concessão
dessa medalha denominada Maria Aragão que homenageia a mulher
que teve maior destaque em todo o século XX, no Maranhão, a mulher
Maria Aragão, a várias mulheres que eu gostaria neste momento de
fazer referência a elas. Hoje inclusive estamos em um momento em que
várias manifestações acontecem no Maranhão. Eu tive notícia que as
manifestações contra a reforma da Previdência promovidas pelas
mulheres trabalhadoras rurais, hoje acontecem em vários pontos do
estado do Maranhão e é uma luta importante hoje das mulheres, a luta
contra a reforma da Previdência, porque tira direito das mulheres. As
mulheres, que tinham reconhecimento da dupla jornada, estão perdendo
esse direito e por essa razão hoje as mulheres escolheram este dia para
lutarem pelo seu direito no que diz respeito à Previdência Social do
país. Então rendo a minha homenagem a todas as mulheres que lutam
na figura, em nome de Deline Cutrim, que é do Movimento da Pessoa
com Deficiência; em nome de Janete Amorim, que é do Movimento de
Moradia; em nome de Josanira Luz, que é do Movimento Negro do
Grupo Mãe Andresa, Movimento das Mulheres Negras do Estado do
Maranhão; em nome de Josiane Gamba, a Jô, que é do Movimento de
Direitos Humanos; em nome de Jucilene Barbosa, a Ju, que é do
Movimento de Economia Solidária; em nome de Adriana Oliveira, que
é presidente da Central Única dos Trabalhadores e é do Movimento
Sindical Rural; em nome de Alzenira Montelo, que é do Movimento de
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais sem Terra; em nome de Maria
de Jesus, a Djé, que é do Movimento das Quebradeiras de Coco; em
nome de Meire Ferreira, que é do Movimento de Mulheres; em nome
de Maria Ribeiro, que é do Movimento dos Direitos da Criança e do
Adolescente; em nome de Marta Bispo, que é do Movimento das
Pastorais da Igreja Católica; em nome de Rosa Reis, que é do Movimento
de Cultura em São Luís do Maranhão. Faço isso, deputada Francisca
Primo, porque este Dia Internacional da Mulher só existe em razão da
luta das mulheres, inclusive a referência que é feita para criação desta

data foi a luta das mulheres, em 1857, em uma fábrica têxtil em Nova
York, onde centenas de mulheres foram assassinadas, queimadas vivas
dentro dessa fábrica. Por essa razão, ao longo da história o movimento
socialista passou a reivindicar que esta data fosse reconhecida como o
Dia Internacional da Mulher. Então esta data homenageia as mulheres
que lutam e é por isso que nós estamos nesta data propondo essa
medalha a todas essas pelo protagonismo que elas têm na luta real e
concreta, presente hoje na luta do povo do Maranhão. Portanto aqui
fica o nosso reconhecimento a todas as mulheres, às nossas colegas
deputadas, às nossas servidoras, a todos aqueles que fazem e lutam
por um Maranhão e por um Brasil melhor. É esse o caminho. Que Deus
abençoe a todos nós, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Stênio Rezende com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, muito
bom vê-lo conduzindo os trabalhos desta Casa. Senhora Deputada
Francisca Primo, em seu nome quero dar os parabéns a todas as
mulheres do nosso querido estado do Maranhão pelo seu dia e pelo
Dia Internacional da Mulher, bem, é claro, da mulher maranhense.
Senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, funcionários
queridos desta Casa, venho hoje a esta tribuna por dois motivos: um
para relatar a passagem do governador Flávio Dino pela cidade de
Santa Inês no último sábado, em cuja oportunidade, dentre tantas
inaugurações, o governador teve ali a oportunidade, juntamente com a
prefeita do município, Doutora Vianey Bringel, ao lado do ex-prefeito,
Doutor Bringel, ao lado do comandante geral do Corpo de Bombeiros,
o coronel Célio Roberto. E é claro, o deputado Stênio que acompanhava
e várias lideranças da região. Também estava lá o nobre colega, meu
colega deputado Cabo Campos, que também eu tenho a honra de dizer
que é do nosso partido do DEM. Juntos, inauguramos o Corpo de
Bombeiros na cidade de Santa Inês para atender a cidade e toda aquela
região. Essa inauguração, senhoras e senhores deputados, foi fruto de
uma emenda do deputado Stênio Rezende no valor de um milhão de
reais que nós colocamos para o orçamento de 2016 e que o governador
Flávio Dino prontamente atendeu e mandou executar. Portanto, era
uma reivindicação antiga da população de Santa Inês, dos empresários,
dos comerciantes. Eu me recordo, bem no começo de 2016, eu recebi a
visita da ex-deputada, hoje prefeita, Doutora Vianey Bringel em meu
gabinete. Naquela oportunidade, ela me pedia em emenda para que
fosse instalado o Corpo de Bombeiros na cidade de Santa Inês. Portanto,
fica registrado o meu agradecimento ao governador pela sensibilidade
ao prontamente atender a nossa emenda, o nosso desejo, a nossa
vontade, mas principalmente a vontade do povo de Santa Inês e da
região que tem ali os serviços do Corpo de Bombeiros. Por ironia do
destino, deputado Campos, antes de ontem, parece mentira, mas na
Rua do Comércio, um comerciante teve seu comércio queimado, pegou
fogo, um acidente terrível, e prontamente o Corpo de Bombeiros
chegou, apagou e prestou lá os seus serviços mostrando a eficiência, a
eficácia e mostrando que o Corpo de Bombeiros veio para ajudar e
para fazer o bem à região. Portanto, fica o meu agradecimento. Eu
também quero aproveitar este espaço, senhoras e senhores deputados,
para pedir mais uma vez ao governador Flávio Dino pela sua
sensibilidade, pelo seu conhecimento, pelo seu compromisso com o
estado do Maranhão e que olhe com todo afinco a situação da estrada
de Vitorino Freire à cidade de Paulo Ramos. São 18 quilômetros de
estrada que estão intrafegáveis. Ontem mesmo, eu recebi vários
telefonemas, várias imagens de taxistas atolados lá nessa estrada, ônibus,
passageiros descendo dos ônibus, xingando todo mundo e pedindo
encarecidamente que o Deputado Stênio externasse aqui na tribuna a
necessidade de fazer aquela estrada o mais rápido possível. Portanto,
eu venho aqui pedir ao Governador que determine a sua equipe o mais
rápido possível, através da SINFRA, do Secretário Clayton Noleto,
para que faça a pavimentação asfáltica da estrada de Vitorino Freire a
Paulo Ramos. Essa estrada, senhores e senhoras deputadas, para V.
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Ex.ªs terem uma ideia, são 18 km. E essa estrada foi pavimentada em
1987, no primeiro ano do ex-governador Epitácio Cafeteira. E desde
então, nunca mais recebeu ali nenhuma manutenção, nenhuma camada
asfáltica. E hoje nós só temos lama e atoleiros ao longo desses 18 km.
É um apelo que eu faço em nome do povo da minha querida cidade de
Vitorino Freire. É um apelo que eu faço em nome do povo de Paulo
Ramos, povo amigo e hospitaleiro. E eu tenho certeza que o Governador
Flávio Dino tem conhecimento e que certamente está mandando
providenciar. Mas o que eu peço aqui é urgência para que mande
providenciar o mais rápido possível, porque é um apelo da população
de Vitorino e de Paulo Ramos e, claro, de todos que dessa estrada e se
beneficiam, de todos que usam a estrada para trabalhar, passear, usam
para se tratar, enfim, que usam essa estrada dia e noite. Eram essas as
minhas palavras. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Francisca Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, senhores deputados, Deputada
Nina, na qual eu queria cumprimentar a todas as mulheres daqui da
Assembleia Legislativa, todas as mulheres que trabalham, que fazem o
dia a dia dessa Assembleia Legislativa, todas as deputadas.
Cumprimento a imprensa e todos que nos assistem também através da
TV Assembleia. Senhor Presidente, hoje venho a esta tribuna no Dia
Internacional da Mulher e neste dia, eu não poderia deixar de lembrar
e parabenizar a todas as mulheres guerreiras e trabalhadoras do nosso
Estado e de nosso Brasil. Não deixando de saudar, em especial, a
mulher maranhense, que muitas são chefes de família, pai e mãe ao
mesmo tempo, acumulando funções e não deixando isso afetar os seus
sonhos. Prova disso são as recentes pesquisas publicadas. O número
de lares brasileiros chefiados por mulheres saltou de 23%, para 40%,
entre 95 e 2015, segundo informação da pesquisa retratada da
desigualdade de gênero e raça, divulgada nesta segunda-feira. A sondagem
foi feita pelo IPEA e realizada com base nos números da pesquisa
nacional por amostra de domicílio. O estudo ainda mostra que mulheres
trabalham em média sete horas e meia a mais que os homens por
semana, devido à dupla jornada de trabalho, de tarefas domésticas e
trabalhos remunerados, além de terem taxas de escolaridade mais alta.
As mulheres vêm ganhando espaço, porém não podemos esquecer que
a violência e a denúncia também vêm crescendo gradativamente. É
lamentável ver que mesmo com tantas ações do Governo Federal,
Governo Estadual e Governos Municipais a violência contra a mulher
ainda nos assombra a cada dia. Diariamente recebemos dados, que
esperamos ter diminuído. Mas lá está o contrário do esperado, pois os
números só crescem. No ano passado mais de 500 mulheres sofreram,
foram agredidas fisicamente, por hora, no ano passado no Brasil. Esse
número é ainda maior quando se trata de violência verbal ou psicológica.
Uma em cada três mulheres já disse que sofreu algum tipo de abuso
psicológico verbal ou físico no ano passado. A pesquisa é do Fórum
Brasileiro de Segurança Pública. O Ministério da Justiça informou que
o Plano Nacional de Segurança Pública tem ações concretas para prevenir
e atuar na violência contra a mulher no Brasil. Hoje em todo o Brasil e
também no Maranhão as mulheres param, não só para comemorar o
Dia Internacional da Mulher, mas para continuarem lutando por mais
direitos, pelo fim do feminicídio, contra a reforma da Previdência, pelo
fim da cultura do estupro e pelo fim da violência contra as mulheres.
Parabéns a todas as mulheres, essas mulheres aguerridas, de luta, que
vivem a cada dia lutando pelo melhor para a sua vida, ou melhor, por
respeito, deputada Nina, é isso que as mulheres querem, é serem
respeitadas a cada dia e não só no Dia Internacional da Mulher.
Principalmente a mulher negra, a mulher do campo, essas que sofrem
mais violência a cada dia. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos e difunde as nossas ações no Parlamento Estadual,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia. Nosso mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Dia
Internacional da Mulher. A beleza é enganosa e a formosura é
passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada (Provérbios
31.30). Senhor Presidente, na manhã de hoje, apresentamos dois
projetos de lei. O primeiro projeto dispõe sobre a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra
violência obstétrica no estado do Maranhão. Realizamos algumas
audiências públicas em 2015 e 2016 e tratamos dessa temática em
defesa da mulher, em defesa das parturientes. Trata-se de um projeto
de suma importância, já que é de conscientização. Esse projeto
estabelece, inclusive, a distribuição de cartilhas para gestantes e
parturientes, cartazes, ou seja, um projeto de conscientização com as
mulheres do nosso estado. Apresentamos um segundo projeto de lei
que dispõe sobre a remoção de agente de segurança pública durante o
período de gestação ou aleitamento materno, ou seja, toda e qualquer
policial civil feminina, policial militar feminina, ao detectar que está
gestante, ela terá direito a permanecer no seu local de origem ou na sua
casa, próxima a sua família. O que é que diz o projeto? É assegurada à
gestante, agente de segurança pública, policial civil feminina, policial
militar feminina, a remoção para a unidade de trabalho próximo a sua
residência durante o seu período de gestação. Vamos supor que a policial
militar feminina Rafaela  esteja prestando serviço na cidade de Balsas,
mas a sua família é de São Luís, a partir do momento em que ela
identificou que está gravida, ela permanece em São Luís. Paragrafo
único: Para os fins desta lei, estende-se o disposto neste artigo à
gestante que esteja em período de aleitamento materno. Observa-se
que a criança até um ano também tem esse direito. A agente de segurança
pública, a policial civil feminina, a policial militar feminina, a fim de
garantir a remoção de que trata a lei, apresenta o exame comprobatório
de gravidez ou laudo que comprove a necessidade do aleitamento
materno, devendo entregá-lo ao responsável do órgão pessoal.
Excepcionalmente, permitir-se-á a permanência na unidade de trabalho
para atender a necessidade do serviço. Ou seja, um projeto de lei de
suma importância para a polícia militar e para a polícia civil, de suma
importância para as nossas mulheres valorosas da polícia militar e da
polícia civil. Mas, Senhor Presidente, um minuto e cinquenta que nos
resta, eu quero fazer uma reflexão com as deputadas nesta Casa.
Deputada Nina Melo, Deputada Francisca Primo, Deputada Valéria
Macedo, que agora preside a procuradoria da mulher, os demais
deputados que se encontram nesta Casa. Deputado Edilázio, eu peço
a sua atenção neste momento como advogado, por gentileza. Fala-se
hoje no Dia da Mulher. A deputada Francisca Primo foi brilhante no
seu pronunciamento. A deputada Francisca Primo disse a todos nós
que as mulheres precisam de respeito, não só no Dia da Mulher, mas
todos os dias, durante todo o ano. Eu quero fazer uma reflexão, quero
fazer uma ponderação. Se o governo do estado respeita as mulheres
deste estado, quero fazer uma reflexão, quem vai me responder são V.
Ex.ªs. A Secretaria da Mulher, em 2015, tinha um orçamento de três
milhões e seiscentos mil. Em 2016, pulou para nove milhões de reais.
Para 2017, senhoras e senhores, reduziram novamente em 300%.
Deputada Francisca Primo, a senhora foi brilhante. As mulheres pedem
respeito, mas não têm esse respeito por parte da administração do
Executivo do governo do estado do Maranhão. A Secretaria da Mulher
foi reduzida em 300%, deputada Francisca Primo, deputada Nina Melo,
mulheres do Parlamento que, valorosas como são, nos honram, nos
orgulham no Parlamento, mas V. Ex.ªs precisam se posicionar também
diante deste governo que reduziu em 300% o orçamento da Secretaria
da Mulher. E vou mais: para garantir os direitos sexuais, o enfrentamento
à exploração sexual, somente 315 mil. Deputada Valéria Macedo,
presidente agora da Procuradoria, deputada Valéria e deputada Francisca
Primo. Só um instantinho, Senhor Presidente, para concluir. Deputada
Francisca Primo, a senhora tocou num ponto crucial que é a violência
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contra a mulher. 70%, três de cada quatro mulheres se iniciam na
prostituição menores de idade. No enfrentamento à violência, somente
715 mil. Deputada Valéria hoje chamou a atenção para a preocupação
com a violência contra a mulher, e só tem 715 mil por parte do governo
do estado para fazer esse enfrentamento em 217 municípios. Senhor
Presidente, sua atenção e benevolência que V. Ex.ª teve com os outros
oradores, o senhor me conceda mais um minuto só para concluir por
gentileza. Essa observação que estávamos trabalhando desde ontem,
não só em parabenizar as mulheres, não só atuar, como apresentamos
dois projetos de suma importância, mas nós não podemos ficar calados.
Meu pastor Otoniel da Assembleia Legislativa do Maranhão, a Bíblia
nos diz; “não vos conformeis”. O meu coração é inquieto, é
inconformado, eu posso simplesmente hoje parabenizar todas as
mulheres e ficar conformado com o que acontece no nosso Estado.
Senhoras e senhores, foi publicado, inclusive, no Blog Atual 7, do
querido Yuri: o Governador do Maranhão, em um artigo recente,
insinuou a celebração do dia 8 de março e diminui a verba pública para
a Secretaria da Mulher. A informação foi publicada no Diário Oficial,
está no orçamento. De acordo com os documentos de 2015, como eu já
relacionei para vocês, em 2015 era de R$ 3,600 milhões. Aumentou
para R$ 9 milhões em 2016 e reduziu para R$ 3 milhões. Senhor
Presidente, porque eu peço só a benevolência de V. Ex.ª, porque eu não
posso deixar de comentar isso. No final do ano, Deputado Eduardo
Braide, eu insistentemente nesta Casa solicitei o remanejamento, porque
o Governador aumentou a Secretaria de Comunicação. Hoje a Secretaria
de Comunicação, comparando com a Secretaria da Mulher, tem R$ 55
milhões a mais para internet, para blogs, para comunicação, R$ 55
milhões a mais. Deputada Nina Melo, olha o absurdo, eu solicitei o
remanejamento...

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, uma questão de ordem, senhor Presidente. Eu sou o próximo
orador e gostaria que V. Exa. visse a questão do tempo, porque eu
gostaria também de usar o Pequeno Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, deputado Cabo Campos, vou concluir. Eu pedi o
remanejamento de R$ 3,5 milhões da Secretaria de Educação, para
voltar da Secretaria de Educação para a educação. Solicitei R$ 140 mil
para compra de remédios, solicitei R$ 02 milhões para a Universidade
Estadual do Maranhão, R$ 79 mil para o Fundo da Criança e do
Adolescente. E pasmem, eu havia solicitado, em dezembro, que a
Secretaria de Comunicação tivesse sido repatriada, remanejada. Da sua
Secretaria, R$ 3,4 milhões e para onde eu solicitei? Deputado Eduardo
Braide, deputado Edilázio, solicitei para a Secretaria da Mulher. Ou
seja, eu tive essa sensibilidade e essa compreensão que a Secretaria de
Comunicação tivesse repatriada o remanejamento em R$ 03 milhões
para a Secretaria da Mulher. Senhoras e Senhores, esse é o governo da
mudança. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Ana do Gás. Ausente. Deputado Cabo
Campos com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado. Mulher
virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias,
diz Provérbios 31. Queridos, antes de mais nada, quero dizer a todas
as mulheres do nosso respeito e consideração. Quem seríamos nós sem
essa maravilha feita por nosso Deus todo poderoso? Até dizem que se
a formosura da mulher tivesse que passar por um rascunho, como
foram os homens na pessoa de Adão. Queridos, nós estamos entrando
com uma Indicação ao Senhor Governador do Estado do Maranhão
pedindo, senhor Presidente, em homenagem ao Dia Internacional da
Mulher que na corporação Polícia Militar e Bombeiro Militar seja
respeitado critério de 20% para ingresso na corporação e também para
as promoções, sargento Flávio, para que 20% das promoções sejam

feitas destinadas às mulheres, que correspondem, deputado Júnior
Verde, ao percentual de mulheres que temos na corporação, logo se faz
necessário que essas promoções também acompanhem essa
porcentagem. Governador Flávio Dino, nós estaremos marcando um
golaço com essa medida. Espero que o Senhor assim também possa
entender e sabendo da disponibilidade daquilo que o Senhor tem feito
com relação às Secretarias, com relação à política sobre mulheres nós
queremos contar com o Senhor. E quero aqui fazer uma homenagem às
nossas guerreiras que fazem a segurança nesta Casa na pessoa da cabo
Rosana Rodrigues, da sargento Flávia, da sargento Helena, da cabo
Ariadne, da sargento Luciane, da tenente Juarilene e da capitã Gardênia.
Queridas, Deus abençoe vocês. E essa saudação se estende a todas as
policiais militares, a todas as bombeiras militares e a todas as mulheres
do estado do Maranhão e do Brasil. Nós somos cientes do valor de
vocês. É muito bem dito quando se diz que não precisava ter um dia
para isso. A minha irmã deputada Francisca Primo, falou com muita
potência aqui a questão do feminicídio e queremos dizer que nós
vivemos em um país extremamente preconceituoso com as mulheres e
se ela for negra ainda é pior, porque enquanto o feminicídio entre as
mulheres caiu graças a Deus, entre as mulheres negras cresceu, deputado
Eduardo Braide. Mata-se mulher negra no Brasil muito. E o nosso
Pastor Otoniel deixou um texto bíblico para a gente muito interessante,
que está em Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 12, que diz assim:
Bem-aventuradas as humildes de espírito, porque delas é o Reino de
Deus. Bem-aventuradas as que choram, porque serão consoladas.
Bem-aventuradas as mansas, porque herdarão a terra. Bem-
aventuradas as que têm fome e sede de justiça, porque serão fartas.
Bem-aventuradas as misericordiosas, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventuradas as limpas de coração, porque verão a Deus. Bem-
aventuradas as pacificadoras, porque serão chamadas filhas de Deus.
Bem-aventuradas as perseguidas por causa da justiça, porque delas é
o Reino dos Céus. Bem-aventuradas sois vós, por quando, por causa
do nome de Jesus vos injuriar e vos perseguirem e mentindo disserem
todo o mal contra vós, regozijai e exultai porque é grande o vosso
galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram
antes de vós. Deus seja louvado! O nome do Senhor exaltado! Nós
vamos estar fazendo este pedido, Sargento Flávia, essa indicação para
que seja respeitado o critério de 20% para o ingresso na corporação,
meu bom deputado Júnior Verde, e também para as promoções. Que
Deus abençoe a todos em nome de Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
me permita quebrar o protocolo, e iniciar aqui cumprimentando e
saudando todas as mulheres, deputadas nesta Sessão, deputada Ana
do Gás, deputada Valéria Macedo, deputada Francisca Primo, deputada
Graça Paz. Em nome delas, cumprimentando e iniciando o nosso
pronunciamento saudando todas as maranhenses, mulheres, mães, tias,
avós, irmãs, mulheres que no dia a dia ajudam a construir este País, a
fortalecer esta sociedade e a manter uma sociedade sensível por tudo
que consensualizam enquanto mulheres que fazem e ajudam, no dia a
dia, no esteio da sua família como célula de um processo intrinsecamente
social e fazem com que nós possamos refletir, a todo instante, a
importância delas nessa sociedade. Então quero saudar a imprensa,
inclusive em nome da nossa assessora Ticiane, assessora de
Comunicação desta Casa da Assembleia Legislativa também,
cumprimentando a todas as servidoras desta Casa, a galeria, enfim, a
todos que nos acompanham em todo o estado do Maranhão. Iniciar,
senhoras e senhores, falando de um termo que é um termo que
compreende a modernidade, fundamental para entendermos o processo
hoje deste dia histórico que é um dia de homenagem a todas as mulheres.
É um termo que foi cunhado com sangue, que foi cunhado com desejo
de mudança, de participação, de interação que é o empoderamento
feminino. Cito essa referência, já fazendo aqui a nossa reflexão neste
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dia tão importante que é o dia 08 de Março, que é comemorado o Dia
Internacional das Mulheres, por compreender que as mulheres precisam
sim ter para si o poder que é compartilhado com todos os homens: o
poder da responsabilidade de fazer gestão pública, o poder da
responsabilidade de fazer política, de fazer as condições sociais para
que possamos viver em uma sociedade melhor. E esse empoderamento
feminino também conhecido como empoderamento das mulheres, é
uma ação que consiste no posicionamento das mulheres em todos os
campos sociais, políticos e econômicos. Não pode haver barreiras em
plena pós-modernidade, não pode haver desigualdades. E essas palavras
tão proferidas em pronunciamentos, em discursos, são seculares e
hoje nós chegamos a este momento de fazer esta reflexão, clamando a
sociedade que esse empoderamento seja efetivo, seja eficaz e que possa
sim contextualizar um mundo melhor e mais harmônico entre homens
e mulheres. Nós sabemos das disparidades sociais, sabemos das
desigualdades de salário que ainda permeiam o campo trabalhista deste
País e do mundo. É algo que não pode haver. Se essa luta continuar,
porque a cada dia eu acredito que a sociedade evolui e para evoluir tem
que evoluir em pensamentos, em condições e, assim, tendo como alicerce
de toda e qualquer sociedade a igualdade tão pretendida por todas as
mulheres. O empoderamento feminino busca os direitos das mulheres
que podem participar de debates públicos, tomar decisões que são
importantes para a sociedade, principalmente nos aspectos que estão
relacionados à condição feminina. Atualmente existem diversas ONGs
(Organizações Não Governamentais), instituições que se dedicam ao
empoderamento feminino visando principalmente à igualdade de
gêneros. E essa igualdade hoje defendida por nós tem que ser plena,
por isso que não acredito na política de cotas. Acreditamos nas políticas
que possam dar oportunidades porque, se todos nós tivermos
oportunidades, quando falo todos, falo na condição indistinta, não
tenho dúvidas de que todas as mulheres vão alcançar esse espaço
público que está aqui, tomando assento nesta Casa. As deputadas que
temos aqui hoje representam as mulheres, representam a sociedade do
estado do Maranhão e também vão estar em todos os campos sociais.
E aqui destacamos alguns princípios básicos do empoderamento
feminino, entre eles: estabelecer liderança corporativa sensível à
igualdade de gênero; garantir a saúde, segurança e bem estar a todas as
mulheres; promover educação, capacitação e desenvolvimento
profissional;  apoiar o empreendedorismo das mulheres  e promover
políticas de empoderamento através de ações efetivas da sociedade;
promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas  à
comunidade e ao ativismo social ; medir, documentar e publicar os
progressos que ao longo dos anos foram marcas históricas, desde o
fenômeno de luta de trabalho que marcou este dia até hoje na participação
da mulher no voto, na participação da mulher na família e na sociedade.
Então eu quero aqui deixar também essa mensagem para que nós
possamos fazer nesse dia de hoje essa reflexão. Todos os dias são
certamente o dia delas e nós, como homens, só temos que louvar e
agradecer a Deus por estar nos permitindo esse convívio social e a
capacidade de ter a sensibilidade acima de tudo de compreender que as
mulheres são iguais aos homens e merecem também todas as conquistas.
Que Deus abençoe a todos e aqui parabenizando mais uma vez, deixando
essa homenagem nas redes sociais, tem lá uma bela poesia para todas
as mulheres. Convido a todas as mulheres a adentrar nas nossas redes
sociais, nosso Facebook, Instagram. Está lá, Deputado Sousa Neto, a
nossa singela homenagem a todas as mulheres. Parabéns, que Deus
abençoe a todas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Como o tempo extrapolou, o deputado César Pires
fica transferido para amanhã. No Tempo dos Partidos, nos cinco
minutos, depois da Ordem do Dia, eu lhe dou o seu tempo. Ordem do
Dia.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Senhor
Presidente, no Dia Internacional da Mulher, nós não temos uma mulher

na Mesa. Seria bom o senhor convidar uma das mulheres para compor
a Mesa com o senhor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – A deputada Nina Melo faz parte da Mesa.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei nº 017/2017, de autoria do Ministério
Público. Depende de parecer das comissões técnicas. Eu suspendo a
Sessão para as comissões se manifestarem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Reaberta a Sessão. Com a palavra o deputado Eduardo
Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, o Projeto de Lei nº 017/2017, de autoria do Ministério
Publico do Estado do Maranhão, foi aprovado por unanimidade nas
comissões temáticas desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.
Requerimento nº 056/2017, de autoria do deputado Edilázio Junior.
Em discussão.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Senhor
Presidente. Só para encaminhar à bancada pela negação do pedido,
pela rejeição.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Esse requerimento é de congratulação. V. Ex.ª está
sabendo?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Desculpe, Senhor Presidente, me perdoe. Eu fiz uma confusão com os
números. É o quarto item da pauta. Perdão. Desconsidere.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
057/2017, de autoria do deputado Edilázio Júnior, de congratulação.
Em discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 062/2017, de
autoria do deputado Adriano Sarney, de congratulação. Ausente.
Transferido para outra sessão. Requerimento nº 064/2017, de autoria
do deputado Edilázio Júnior, de informação. O requerimento foi
indeferido pela Mesa. O Deputado Wellington do Curso recorreu da
decisão conforme o Artigo 159 do Regimento Interno. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, para encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Edilázio Júnior vai encaminhar pelo PV.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, deputadas, deputadas, galeria,
imprensa. Primeiramente, também queria parabenizar na data de hoje
todas as mulheres do nosso País, em especial, do nosso Estado, em
nome das deputadas aqui presentes, Deputada Ana do Gás, Deputada
Francisca Primo e Deputada Nina Melo. Mas, Senhor Presidente,
venho aqui neste momento falar da minha decepção que não é nenhuma
surpresa, com relação ao Governo e com relação à bancada governista.
Primeiramente, o que nós estamos vendo aqui é um governo que fala
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uma coisa e que na prática é totalmente diferente, Deputado Eduardo
Braide. O que é o pedido de informação do Requerimento que vai ser
votado agora por esta Casa? Qual é o pedido? O pedido é simplesmente
a informação a respeito da licitação da Praça da Lagoa da Jansen,
Deputado Roberto Costa. O que eu peço? A licitação da Praça. Se o
Governador criou uma Secretaria de Transparência, nós aprovamos a
Lei de Transparência aqui nesta Casa, qualquer cidadão, independente
da Lei, pode ter acesso a qualquer licitação do Estado. Nós como
parlamentares, não podemos pedir a informação a respeito de uma
licitação do Governo do Estado. E aí, Deputado Rogério Cafeteira,
líder do Governo! Deputado Rogério, queria fazer uma indagação a V.
Ex.ª, que me respondesse com muita sinceridade. Se eu perguntar a V.
Ex.ª ou se qualquer cidadão na rua perguntasse a V. Ex.ª se o governo
Flávio Dino é um governo sério, é um governo transparente, qual seria
a resposta de V. Ex.ª? É um governo transparente. E agora quando nós
pedimos aqui a informação sobre uma licitação, V. Ex.ª encaminha aos
seus pares para votarem contra o pedido de informação. Não acaba
sendo uma grande incoerência da parte de V. Ex.ª com relação à bancada,
uma vez que V. Ex.ª acaba de me responder que é um governo
transparente? Aí eu faço um pedido só com relação a uma licitação, eu
quero só saber como foi o processo licitatório, os pagamentos feitos,
a medição feita, o básico, eu não estou pedindo nada, e eu estou fazendo
isso até porque o Secretário esteve aqui. E V. Ex.ª muito bem salientou
isso logo após na tribuna, Deputado Rogério, que ele não tinha como
ter uma memória para lembrar-se de tudo, quando o deputado Eduardo
Braide mostrou algumas fotos e ele não soube falar data, não falar
empresa, não soube falar o dia, enfim. Aí o Deputado Rogério foi a
tribuna e disse: “olha, querem que lembre de tudo. O Secretário vem
para cá e queriam colocar para ele lembrar de tudo?” E ele não tinha
como lembrar, porque eu indaguei ele a respeito da licitação da praça
da Lagoa. Eu fiz um questionamento a ele e ele não soube me responder,
Presidente Humberto. Mas se propôs a passar todas as informações
necessárias, não só a minha pessoa como a qualquer colega desta Casa.
Ele se colocou a disposição. O Governador Flávio Dino, quando veio
ler sua mensagem aqui nesta Casa colocou os secretários à disposição
desta Casa e é nosso dever fiscalizar. Mas além de fiscalizar, estou
apenas fazendo um pedido de informação a respeito de uma licitação
que o secretário se propôs a ser solícito a esta Casa e de me encaminhar,
só que nunca encaminhou. Já está fazendo quase 30 dias e nunca
encaminhou a licitação da Praça da Lagoa. Então estou fazendo um
simples pedido.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Edilázio, V. Exa. me concede um aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Eu só estou
encaminhando, deputado Eduardo, não é possível.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Infelizmente, não tem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Pensei
que estivesse discutindo, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Então,
senhor Presidente, o próprio secretário que falou aqui na sabatina dele
que estava à disposição e ia prestar todas as informações necessárias.
E ele não encaminhou. Ora, o que peço é que ele encaminhe o processo
licitatório da Praça da Lagoa da Jansen, se teve processo licitatório. E
a Lei de Transparência prega isso, o governador prega isso. O líder do
governo acaba de dizer que é um governo transparente e agora vai
encaminhar para que votem contra a um pedido de informação? Então
fica aqui o meu apelo, senhor Presidente, para que possamos aprovar
esse requerimento de informações e uma vez que caso não seja aprovado
eu vou apresentar em mãos lá na Secretaria, protocolar e esperar a
resposta do secretário. E para concluir, senhor Presidente, peço a V.
Exa que essa votação seja nominal. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Pela liderança do governo deputado Rogério Cafeteira,
por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu vou fazer aqui mesmo da
bancada e aqui com todo o respeito ao deputado Edilázio, eu faço
encaminhamento primeiro em consideração à Mesa que ontem negou o
pedido. Mas na última audiência que tivemos aqui, senhor Presidente,
eu tive toda a boa vontade que se pode ter trazendo o secretário no dia
e hora que o deputado Edilázio sugeriu. Quiseram no Plenário, não
quiseram na Sala das Comissões e nós aceitamos. Só que chegou, senhor
Presidente, se transformou em um palanque, com todo o respeito.
Então, por exemplo, chegou-se ao ponto de se colocar imagens de rede
sociais e perguntarem para o secretário se aquela máquina era contratada
pelo Estado? Se era pelo município? Qual era a empresa? Foi feita uma
articulação naquela sessão onde foi claro o intuito de se usar declarações
do secretário para ações judiciais. Então, senhor Presidente, acho que
o deputado tem todo o caminho para receber essas informações. Sobre
a questão da transparência, não sou eu que digo, é o Ministério Público
Federal. A CGU que diz que o Maranhão está em primeiro lugar na
questão de transparência. E aqui eu quero reafirmar o encaminhamento
pela negativa do pedido do deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, eu solicitei a V. Exa. que fosse nominal a votação. Se possível
queria que V. Exa assim fizesse.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Edilázio, infelizmente, o nosso Regimento
não prevê, de acordo com o Artigo 159, é votação simbólica. Em votação.
Os deputados e deputadas que mantem a decisão da Mesa permaneçam
sentados. Os contrários à decisão da Mesa fiquem em pé.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, só para esclarecer, porque esse tipo
de votação ele mudou agora o costume. Só para deixar claro então e até
para orientar os colegas. Quem quiser manter o indeferimento do
requerimento do deputado Edilázio permanece sentado. Quem quiser
aprovar o requerimento do deputado Edilázio se levante, não é isso?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – É verdade. Está sendo votada a decisão da Mesa que
indeferiu. Mantida a decisão da Mesa contra os votos dos deputados
Wellington, Braide, Edilázio, Sousa Neto, Andréa e Nina. Requerimento
nº 037/17, de autoria do deputado Leo Cunha, de pesar. Deferido.
Requerimento nº 174/17, de autoria do deputado Leo Cunha, de pesar.
Deferido. Requerimento nº 175/17, da deputada Ana do Gás, de pesar.
Deferido. Requerimento nº 077/17, de autoria do deputado Cabo
Campos, de pesar. Deferido. Inclusão para amanhã. Requerimento nº
078/17, de autoria do deputado Wellington do Curso. Requerimento nº
079/17, de autoria do deputado Bira do Pindaré. Requerimento nº 080,
de autoria do deputado Edivaldo Holanda. Requerimento nº 081/17, de
autoria do deputado Rafael Leitoa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputada Valéria Macedo. Ausente. Deputado César
Pires.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, após o deputado César Pires, eu gostaria de usar o Tempo
da Liderança do Bloco.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor

Presidente, após o deputado Eduardo Braide, o Bloco Unidos pelo
Maranhão fará uso pela liderança. Deputado Othelino Neto.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós. Senhor Presidente, galeria e
imprensa, senhores servidores. Presidente, nada mais justo na
homenagem às mulheres do que eu prestar a homenagem, que muitos
se esqueceram, a minha mãe, viúva, a minha mulher, minha filha e a
minha nora. Mas também, presidente, eu quero prestar as minhas
homenagens as minhas colegas aqui, as deputadas Francisca Primo,
Ana do Gás, Andréa Murad, Nina Melo e nossa querida primeira-
dama Cleide Coutinho pela nobreza que sempre teve conosco como
parlamentar e agora como presidente do Gedema. A todas vocês,
jornalistas aqui presentes, médicas e funcionárias desta Casa o meu
mais sincero respeito. Deputada Nina Melo, é muito comum nessa
época se falar nas mortes nova-iorquinas na Praça de Maio, deputado
Edilazio Júnior, mas nós devemos também remontar um pouco da
história do machismo com que foi construído o próprio cenário mundial
da história humana, prova disso é que os conselhos de anciãos não
tinham mulheres ainda em períodos passados e ali se decidiam o destino
daquela comunidade. Mas é preciso também se saber que naquele
período nascia, deputada Andréa Murad, a mulher colonizadora. Para
V. Ex.ª ter um conhecimento e agregar ao seu que já tem, a mulher foi a
primeira agrônoma e a primeira veterinária. Na parte agronômica,
enquanto o homem saía para fazer o que ele conseguia fazer, a sua
parte beligerante de poder brigar, matar, que é essa a genética humana
em nível de testosterona, creio eu, veja bem, a mulher ficava em casa e
no seu aspecto de colonização, ela preou as primeiras e únicas 10 mil
anos atrás, animais que até hoje são domesticados e na medida,
Deputada, em que ela abria, eviscerava, vamos dizer assim, aqueles
animais, saíam as sementes e ali começou a ficar plantado aquilo que
nós chamamos de revolução agronômica. 10 mil anos atrás, para quem
não sabe, as mulheres contribuíram para fazer a primeira revolução
agronômica com a escolha do arado, não foi o homem que escolheu o
arado, para arar a terra foi escolhido pela mulher. Portanto, no aspecto
da domesticação dos animais e eu digo a você aquilo que foi domesticado
há 10 mil anos pelas mulheres nada mais foi feito pelo homem. A
questão de não haver edificação, de formação das cidades também foi
feito pelas mulheres, se elas não ficassem ali, não criassem os seus
próprios alimentos, o homem começava também a percorrer o mundo,
a ficar nômade e, consequentemente, não fincava e não formava as
cidades e as primeiras foram muito na Mesopotâmia, segundo os
historiadores, fruto também do papel da mulher. Mas um pouco mais
na frente já no aspecto bíblico também, ela foi extremamente perseguida,
para vocês terem uma ideia, a Bíblia não se refere a mulher, mas agora
com o relacionamento que nós tivemos, de novas descobertas do
Evangelho segundo Maria, que embora muitos não acreditem, ela chegou
a Jesus e disse assim: “Eu te amo”, a ponto de Pedro dizer para ela
depois quando ela andava dizer assim: “mas será que Jesus só te
admirava Maria?” “Não, simplesmente eu não neguei Jesus”. Aos pés
dele no momento de sacrifício ou na sua peregrinação ali estava a
mulher ao seu lado e foi ela a testemunha da ressureição de Cristo.
Quando o próprios homens, aqueles que se diziam evangelizados ou
evangelizar em nome de Jesus Cristo recusaram e se negaram, seja
Judas com traição simbólica que percorre até hoje, ou seja Pedro com
três gritos dos galos que a história está a nos contar. Mas ali estava
aquilo que Esparta, às vezes, cultuava, que é era o sentido másculo a
ponto de se imaginar que o espartano, às vezes, era bissexual, e não
era! É porque ele fazia, na verdade, o culto ao homem e negava a sua
própria origem, que era a mulher. Faço essa estereografia curta para
dizer de como ela vem vencendo na história, apesar de todos os
preconceitos. E por último, vocês sabem por que existe o nome papisa?
São duas razões, a papisa Joana ou a Papa Joana, que assim diziam a
papisa Joana. Foi no momento em que ela andava numa procissão,
conta assim a história, eu não sei se mito ou verdade, mas quando
olharam para ela, lá ela deu o filho em bruta caminhada e escondeu o

rebento. E aí começou, se vocês olharem na história do Papado, o
modelo de se escolher o Papa, ele tem que se sentar em uma cadeira e
as pessoas passarem a mão para saber se ele tem testículo ou não. Por
isso, que ainda há o nome de Papisa, porque teve na verdade, segundo
os historiadores, a Papisa Joana, descoberta depois. E daí começou a
igreja a ser mais vigilante em relação a esses procedimentos. A história
também está no dizer de períodos mais recentes da forma com que ela
superou tudo isso, dos preconceitos sejam históricos, dos preconceitos
de guerras, dos preconceitos dos homens, dos preconceitos bíblicos
em relação a ela, da negação de determinadas religiões em relação a
Maria como se ela não existisse, mas se esquecem que foi ela que
sustentou aquilo que os homens negaram que era o próprio amor a
Jesus. As negações e as traições não foram feitas pelas mulheres, foram
feitas na verdade pelos homens. Mas apesar de toda essa história,
ainda tem algo que deve ser contado. A mulher detentora da primeira
profissão do mundo que foi a profissão de prostituta. A primeira
profissão do mundo, botem no Google, que vocês vão encontrar aí, era
também das mulheres, que deformado ou não, sei lá o que era, mas
Roma chegou a ter 29% da população feminina, na verdade de
prostitutas. E todos esses preconceitos, todas essas formas ela deixou
fincada a sua história que ninguém pode negar. E hoje falar de tudo
isso, de vencer, da mulher no trabalho, da mulher de tudo é muito
pouco em função de tudo isso que foi feito pela mulher. E, sobretudo,
quando ela me deu o direito de nascer por uma mulher e deu a vocês
também. Minhas saudações às mulheres da minha família, às mulheres
aqui deste Plenário, às mulheres desta Casa e às mulheres do Maranhão.
Sucesso por mais um dia, dia 08, e que assim Deus preserve a toda
história digna que a mulher construiu. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Pela Liderança do Bloco Parlamentar
Independente, deputado Eduardo Braide, por 5 minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Assim
como já fizeram outros deputados venho a esta tribuna ressaltar e
parabenizar as nossas mulheres, deputado Sérgio Frota, que merecem
todas as homenagens, não só hoje, mas todos os dias. E quero
inicialmente homenagear a minha mãe, que não se encontra mais entre
nós, mas sei que onde ela está se sente homenageada. A minha esposa
Graziela, as minhas duas filhas Manoela e Maria Antônia. E homenagear
as servidoras desta Casa, que trabalham para que esta Casa efetivamente
possa ser uma Casa do Povo e que as suas atividades possam chegar
até realmente às mulheres maranhenses. As servidoras, as
colaboradoras, as terceirizadas, todas aquelas que fazem da Assembleia
a Casa do Povo. E resumo esta homenagem em nome das mulheres da
Assembleia na pessoa da nossa deputada Cleide Coutinho, que tão
bem desempenha o papel à frente da GEDEMA, que tão bem
desempenha o papel apoiando o nosso Presidente desta Casa Humberto
Coutinho e que sem dúvida nenhuma dá uma grande contribuição para
a humanização e a sensibilidade no atendimento aqui na Assembleia,
que é a Casa do Povo. Mas devo também homenagear todas as mulheres,
principalmente de forma especial as mulheres maranhenses que são
exemplos de força, de garra, de dedicação, mas acima de tudo de amor
e que cuidam, na grande maioria das vezes, da nossa família, dos nossos
filhos, de todos aqueles que precisam de atenção. E quero neste dia de
hoje trazer uma campanha que está acontecendo, doutor Levi Pontes,
e V. Exa., que é médico sabe disso, a importância que é a campanha que
está sendo feita pela Fundação Antônio Jorge Dino, através do Hospital
Aldenora Bello, que é a campanha Março Lilás, que é representada por
esta camisa que está a venda na Fundação. Todos aqueles que quiserem
lá se dirigir e adquirir esta camisa ou os outros produtos da campanha
Março Lilás servirá para que sejam revertidos os fundos no tratamento
da mulher. Para que V. Ex.ª tenha ideia, Deputado Levi Pontes, no ano
passado, toda a venda da Campanha Março Lilás foi revertida para
compra de próteses mamárias das mulheres que fazem a cirurgia da
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mama. E essa Campanha do Março Lilás é importante, porque o câncer
de colo de útero, ao que se pretende fazer a prevenção e a conscientização
com essa campanha, V. Ex.ª que é médico sabe disso, é um câncer
perfeitamente tratável se diagnosticado no início da sua chegada. Tem-
se o Exame de Papa Nicolau, que será realizado gratuitamente pelo
Hospital Aldenora Belo no dia 25 deste mês. Haverá um atendimento
num ambulatório do SUS no Hospital Aldenora Belo, que funcionará
para atendimento das mulheres das oito da manhã até o meio dia. Mas
o detalhe é que as senhas para este atendimento no Hospital Aldenora
Belo começarão a ser entregues no dia 20 deste mês no próprio Hospital
Aldenora Belo. Fica, portanto, o chamamento a todas as mulheres,
especialmente, na nossa grande Ilha de São Luís, às mulheres do interior
do Estado também que vêm a procura do tratamento e, neste caso, da
conscientização e da prevenção do câncer de colo de útero, que, talvez
alguns não saibam, Deputado Rafael Leitoa, mas no Maranhão mata
mais do que o câncer de mama. O câncer que está em primeiro lugar em
relação ao número de morte das nossas mulheres maranhenses é o
câncer de colo uterino. E nada mais justo do que ter uma preocupação
especial em relação a esse tipo de câncer, uma vez que o útero é o órgão
feminino onde se abriga a vida. Deputado Levi, de lá é que nós
chegamos, de lá é que nós somos gerados e nada melhor que você
cuidar das mulheres que dão a vida e que precisam também ter o seu
útero preservado para que possam dar vida as nossas futuras gerações.
Fica aqui, portanto, nesse Dia Internacional da Mulher, esse pedido
especial de atenção a esta campanha que é uma campanha que está
sendo realizada pelo Hospital Aldenora Bello, campanha esta chamada
de Março Lilás. É o segundo ano que essa campanha está sendo realizada
e tenho certeza de que o maior número de adesão das nossas mulheres
maranhenses ao conhecimento e à conscientização para prevenir a
questão do câncer do colo do útero, Senhor Presidente. Eu tenho certeza
de que cada vez mais nós teremos aí as nossas mulheres sadias, as
nossas mulheres da forma como Deus as colocou no mundo, que era
para poder gerar a vida, que é o bem mais importante de cada um de
nós. Ficam, portanto, aqui meus parabéns a todas as mulheres
maranhenses e do Brasil. Que Deus abençoe a cada uma de vocês
imensamente, para que vocês possam continuar com essa garra, força
e amor que vocês têm tanto dado a nossa humanidade. Que Deus
abençoe a cada uma de vocês.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor
Presidente Othelino, eu gostaria que V. Ex.ª suspendesse a sessão
inclusive, antes da sua fala, para que a gente possa parabenizar nosso
presidente Sérgio Frota, que fez aniversário no domingo e que hoje tem
um jogo importante e difícil do nosso glorioso Sampaio Correa. Através
dessas felicitações, que a gente transmita energia positiva até para o
jogo mais tarde.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Suspendo a sessão para que possamos
cumprimentar nosso colega, o deputado Sérgio Frota, presidente da
nossa Bolívia querida que hoje vai nos dar uma grande alegria vencendo
o Internacional.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Reaberta a Sessão. pela Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão o deputado Othelino Neto, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, colegas jornalistas. Eu venho à tribuna hoje para homenagear
todas as mulheres, em especial as mulheres do nosso Estado. Começo
cumprimentando as nossas colegas deputadas estaduais, deputada
Andréa Murad, deputada Ana do Gás, deputada Francisca Primo,
deputada Graça Paz, deputada Nina Melo que muito bem representam
as mulheres no Parlamento estadual. Quero dizer que hoje tive a
satisfação de participar junto com a Deputada Valéria Macedo, que

também muito bem representa as mulheres, na Assembleia Legislativa,
tive o prazer de participar ainda há pouco da instalação da Procuradoria
da Mulher e a primeira Procuradora da Mulher desta Casa é a Deputada
Valéria Macedo, ainda agora numa solenidade muito bem prestigiada
com representantes de entidades da sociedade civil, com representantes
do Poder Judiciário, do Ministério Público, da OAB, enfim, várias
instituições, entidades participaram daquele momento, foi colocado
inclusive um mural homenageando todas as ex-deputadas estaduais e
também ex e atuais deputadas federais, de maneira a homenagear as
mulheres que fizeram e fazem a história do Estado do Maranhão.
Então, hoje esta fala é para fazer esta justa homenagem e aí homenagear
as mulheres, citar as mulheres que foram importantes na história do
mundo, do Brasil e do Maranhão. É difícil porque foram muitas as
mulheres que marcaram a história do nosso país. Mulheres como Olga
Benário Prestes, que tem uma história muito importante que perdeu a
vida na luta pela boa política, mulheres como Maria Aragão, que foi
uma médica comunista que começou a ousar enfrentando a militância
político-partidária, coisa que ainda era negada as mulheres naquela
época. Mas, além das mulheres na política, podemos fazer referência
às mulheres que marcaram também a vida espiritual, como Madre
Teresa de Calcutá, enfim, as mulheres que abrilhantaram e fizeram
história através da luta delas. Hoje as conquistas que já aconteceram se
deve muito ao sacrifício dessas mulheres. E homenageio citando essas
mulheres que realmente marcaram a história do mundo, a história do
Brasil, a história do Maranhão. Finalizo essa homenagem fazendo de
forma muito pessoal também homenagem às mulheres que marcam a
minha vida pessoal, a minha mãe Yoleth, minha esposa Ana Paula,
minha filha Guilhermina, minhas duas irmãs, através delas também
homenageio todas as mães, esposas, filhas que certamente alegram as
vidas de todos nós, homens, e sem as quais certamente não seríamos
felizes como somos. Então finalizo esse pronunciamento ratificando a
importância de comemorarmos hoje o Dia Internacional da Mulher e
que o respeito à liberdade, à equidade de gênero não seja lembrado
apenas no dia 08 março, mas que seja uma prática cotidiana em todos
os dias do ano. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Pela liderança do Bloco Parlamentar de
Oposição, deputada Andréa Murad, por cinco minutos sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente em exercício Deputado Othelino,
senhoras e senhores deputados, imprensa. Eu não podia hoje deixar de
subir à tribuna para falar sobre esta data tão especial, que é o Dia
Internacional da Mulher, porque nós mulheres cumprimos um papel
na sociedade que acho extraordinário no sentido de que conseguimos
alcançar objetivos que jamais imaginamos, mas que também ainda falta
muito a conquistar. A mulher demonstra também a cada dia ser mais
lutadora e aí quando eu falo das mulheres, eu não falo das mulheres só
da cidade, daquelas grandes empresárias que dão conta de cuidar das
suas casas, deputada Francisca, como nós, dos seus filhos e ainda
assim cuidar de sua carreira, falo também das mulheres do campo, das
mulheres do interior que cuidam da lavoura, deputado Edilázio, que
cuidam de sua família, do seu marido, que são o verdadeiro coração do
seu lar. Mas o que também me deixa muito emocionada é de como nós
conseguimos através do tempo crescer em termos de vencermos vários
e vários obstáculos. Então eu acho que temos que continuar lutando.
Acho que a luta não para por aqui. Ainda somos um número, por
exemplo, na política, Deputada Francisca, somos um número irrisório,
Deputado Sérgio Frota. Somos apenas seis mulheres, Deputada
Francisca, aqui na Assembleia? Somos seis mulheres. Olha a quantidade
de homens para a quantidade de mulher! É muito pequena. Na Câmara
de Deputados, então, nem se fala. Então eu quero incentivar mesmo as
mulheres a entrarem na política, porque eu acredito, Deputado Sérgio
Frota, e aí não estou desmerecendo o trabalho de V. Exas., que é
grandioso também, muito valioso, mas acho que a mulher entra também
com o coração. Eu acho que nós trazemos também e isso é importante.
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Eu acho que tem que ter os dois lados no mesmo local e também tem
que ter a mesma medida, por que não? A mesma igualdade. E eu queria
muito que houvesse igualdade no nosso País, embora, como eu já falei
anteriormente, nós avançamos muito, mas ainda temos muito que
avançar. Quero realmente. O Brasil já elegeu uma presidente mulher,
infelizmente não foi o que se esperava, mas pode eleger outra que dê
certo, temos muitas mulheres aí que podem fazer trabalhos fantásticos,
temos muitas deputadas pelo Brasil afora que fazem trabalhos
extraordinários. Quero ressaltar aqui a Procuradoria da Mulher, por
meio da Deputada Valéria, que começou este trabalho agora na
Assembleia e eu acho muito importante, Deputado Rogério, terem
implementado aqui na Assembleia esse órgão. Então é isso, mas também
quero ressaltar uma coisa de fundamental importância, o que acontece
com as mulheres? Hoje, as mulheres são vítimas, sim, de violência,
ainda são estupradas, ainda são violentadas, então ainda sofrem algum
tipo de violência e não recebem, Deputado Rogério, salários iguais aos
homens quando vão trabalhar em uma empresa, sempre há às vezes
alguma discriminação, então realmente nós temos que continuar nessa
luta. Deputado Rogério, eu tinha hoje a tratar de um tema com V. Ex.ª
sobre a EMSERH, não dá tempo, se der tempo, eu volto no Tempo do
Bloco, se não der tempo, eu deixo para amanhã, mas deixo aqui o meu
beijo carinhoso e o meu abraço apertado a cada mulher maranhense
pelo dia de hoje e dizer que eu tenho um grande, mas um grande
orgulho de representar as mais de três milhões de mulheres do meu
Estado, aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Tempos dos Partidos ou Blocos: Partido
Verde. Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Presidente
Rogério, a deputada Ana do Gás por 10 minutos, deputado Júnior
Verde por 05 minutos, deputado Rogério Cafeteira por 10 minutos e
deputado Zé Inácio por 07 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Deputado Rafael, só queria adiantar que
vou declinar do tempo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Tudo bem,
então acrescente mais três minutos ao tempo do deputado Zé Inácio,
ficando assim 10 minutos para o deputado Zé Inácio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Deputada Ana do Gás, por 10 minutos.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente em exercício, deputados e deputadas,
imprensa, TV Assembleia, galeria, povo do Maranhão, em especial às
mulheres maranhenses meu cordial bom dia. Bem, eu venho aqui hoje
representar também a classe feminina como mãe, como mulher e falar
de uma passagem da Bíblia: Que a beleza é enganosa e a formosura é
passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada, está em
Provérbios 31. E eu gostaria também no dia de hoje, no Dia Internacional
da Mulher, não poderia deixar de me pronunciar e parabenizar todas as
mulheres, em especial minha mãe, minhas irmãs, minhas sobrinhas que
fazem parte da minha vida no cotidiano, minhas colegas deputadas,
deputada Andréa Murad essa mulher de fibra, corajosa; deputada
Francisca Primo; deputada Valéria que representa hoje a Procuradoria
da Mulher na Assembleia Legislativa, é uma honra ser representada
pela deputada Valéria; a deputada Nina; a deputada Graça Paz que
tem, eu acho, que o maior histórico feminino no Parlamento Estadual e
a deputada Graça Paz. Parabenizar todas as mulheres maranhenses do
mundo inteiro. Dizer a todas que somos almas guerreiras, que
conseguimos feitos extraordinários no dia a dia que só nós mesmas
sabemos, a custo de muito afeto, muito amor, muito cuidado, muito

suor, muitas lágrimas, até mesmo sangue. A história da Humanidade
segue em curso com a nossa grandiosa presença e influência, todos os
dias, de nós mulheres. Mas não subo a esta tribuna hoje só para
parabenizar a nossa classe, convido também a todos para fazerem uma
reflexão, senhores e senhoras, hoje tenho a oportunidade de estar nesta
tribuna ocupando este cargo porque muitas iguais a mim lutaram por
este direito no passado. É como a colega deputada Andréa falou, nós
somos a maioria do eleitorado, nós somos a maioria da população
brasileira, mas em termos de representação política não chegamos nem
a 20%. Aqui nesta Casa somos atropeladas por um número imenso de
homens e apenas 6 mulheres, e na política em geral. Foram várias
conquistas onde muitas delas custaram muito caro. Inúmeras mulheres
ao logo da história, desde a violência física, psicológica, emocional até
explosões e exigências absurdas que nos faziam levar a uma vida
oprimente, sufocante e muitas vezes marcada de falsa felicidade. As
conquistas, minhas amigas e caras colegas, deputadas e deputados, são
inúmeras, mas gostaria de citar algumas. Na política a mulher brasileira
ganhou o direito do voto opcional em 1932, passou a ser obrigatório
em 1946. Como falei ainda há pouco, somos a maioria de eleitoras e
somos e minoria que representa a classe política nas esferas estaduais,
federais. Enfim, eu faço um convite às companheiras mulheres que
possamos fazer mais parte da política, que possamos enfrentar, não é
fácil, é uma batalha difícil, mas em meio a tantas lutas já conquistamos
muito. Em 2006, nós ganhamos a Lei Maria da Penha, para ajudar as
mulheres vítimas de abuso e agressão, que hoje é vergonhoso ainda o
índice, o grande índice de violência contra a mulher, e assistindo ao
jornal hoje pela manhã, se relata que a cada 1 hora, 500 mulheres são
agredidas, ou verbalmente, ou fisicamente em todo o nosso país, então
ainda é triste a nossa realidade. Em 2010, a ONU lançou os princípios
do empoderamento das mulheres, que são 7 princípios para ajudar as
empresas e as comunidades a entender como dar poder para as mulheres.
Esses são apenas alguns dos vários feitos conquistados por nossa
classe, mas queremos mais, podemos e somos capazes de mais e acima
de tudo merecemos mais. Mas para isso é necessário mais políticas
que assegurem os nossos direitos e deveres e conscientizem a população
como um todo dessa importância. Que hoje seja um dia de reflexões
sobre como nós mulheres tratamos a nós mesmas e como você homem
que está ouvindo agora, nos trata. Inclusive em pensamento, toda
mulher, não importando a sua idade, a sua raça, a sua cor, a sua orientação
sexual, o nível de escolaridade, o status social merece e nós precisamos
de mais respeito, de cuidado e de mais oportunidade. Quero, no dia de
hoje, em memória e consideração a todas as mulheres que já passaram
por essa vida, as que ainda estão e as que ainda virão, reafirmar a
seriedade de todos nós nos conscientizarmos da importância da
sensibilidade da alma feminina para manter uma sociedade saudável.
Para isso volto a frisar a suma importância de tratar todas as mulheres
com mais respeito, com carinho e com mais cuidado, além de ser
fundamental lutarmos pelo aumento de oportunidades no mercado que
ainda é baixo. No dia de hoje, gostaria de apresentar às mulheres um
projeto de minha autoria que está na pauta e que obriga o Estado do
Maranhão somente a contratar empresas que possuam no mínimo 5%
de empregadas do sexo feminino no seu quadro profissional. Que vire
lei, que a gente possa exigir e possa cobrar mais os nossos direitos.
Atualmente a mulher brasileira ocupa a grande parte do mercado de
trabalho, sendo muitas vezes a provedora da família, a que sustenta a
casa, a que cuida do marido, a que cuida dos filhos e a que trabalha.
Principalmente no Nordeste do País, a igualdade de emprego ainda é
muito incipiente para o sexo feminino. Ainda existe uma extrema
distância de igualdade entre homens e mulheres no meio profissional.
Por conta disso faz-se necessário que se aumente o espectro de emprego
onde as pessoas e nós mulheres possamos atuar. Daí a necessidade de
se criar cotas aumentando a possibilidade de ocupação das mesmas,
principalmente em áreas onde o emprego feminino é meramente residual.
Então minhas amigas, mulheres do Maranhão, agradeço imensamente
esta oportunidade de estar aqui hoje representando a mulher maranhense
com muito orgulho, com muita honra de ter vindo lá de baixo e de dizer
a você mulher que é possível, é possível você estar aqui como eu estou,
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é possível você lutar pelos seus direitos e se sentir capaz, apenas
tenha coragem e vontade. Levante a cabeça e enfrente toda a
discriminação, todo o preconceito, toda a falta de respeito. Desejo a
todas um Feliz Dia da Mulher e que a cada dia a gente possa buscar
mais ainda o nosso espaço na sociedade. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA - Deputado Júnior Verde, por 5 minutos,
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente, no exercício deste ato, em nome de
quem quero saudar a todos os nobres colegas, deputado Rogério
Cafeteira, saudando a todos também que nos acompanham em todo o
estado do Maranhão. Voltei a esta tribuna só para destacar que hoje no
Diário Oficial desta Casa nós estamos com uma responsabilidade ainda
maior, deputado Inácio, assumindo uma responsabilidade ainda maior
que é hoje fazer gestão frente à comissão permanente desta Casa de
Segurança Pública. Então hoje oficialmente estamos como presidente
da Comissão Permanente de Segurança Pública desta Casa, e que
agradeço a todos os deputados, aos nobres parlamentares que deram
essa confiança de poder conduzir esta importante comissão da
Assembleia Legislativa. Inclusive já convido a todos, todas as quartas-
feiras, 8h30 da manhã, vamos permanecer com esse mesmo calendário
de agenda, a comissão estará se reunindo para acolher demandas e
iniciativas que possam fortalecer a Segurança Pública do Estado do
Maranhão. Inclusive vamos iniciar convidando todos os presidentes
de entidades que compõem as entidades representativas de classes das
Polícias Militar, Civil e Corpo de Bombeiros. Convidando também as
representações do próprio governo para que possa, junto com a
comissão, encontrar soluções para a segurança pública, para o
fortalecimento da segurança pública. Nós queremos conduzir essa
importante comissão de maneira a dialogar. O diálogo é sempre a melhor
alternativa, o diálogo é a ferramenta, é o instrumento que permite os
avanços em toda e qualquer área e não seria diferente com a segurança
pública. Precisamos sim discutir com os agentes de segurança pública
que compõem as iniciativas de fortalecimento das suas categorias, das
suas classes de trabalhadores e aqui coloco como trabalhadores efetivos
da segurança. Inclusive ainda há pouco tive a oportunidade de receber
representantes de associações e vamos continuar esse trabalho.
Queremos realmente fortalecer essa iniciativa que deve ser de governo
e ao ser de governo ela compreende a todos nós enquanto governo,
dada as suas esferas de competência, de responsabilidade deste
Parlamento com o Poder Executivo, enquanto Governo do Estado, na
representação do Governador.  Inclusive é importante que nós
voltemos, retomemos o diálogo criado através de Decreto do Poder
Executivo que estabeleceu meses de negociações entre as entidades
representativas e o próprio Governo pra analisar promoções,
transferências, conduzir o processo de forma a buscar decisões mais
acertadas.  Eu aprendi e tenho isso como filosofia de vida que a maneira
de você tomar uma decisão, a melhor decisão que você deve tomar,
Deputado Rogério, é quando você se coloca no lugar do outro se essa
decisão é direcionada ou interfere diretamente na vida das pessoas.
Então quando o Governo dialoga com as categorias, quando o Governo
se coloca à disposição para interagir, para  participar, para poder
buscar os caminhos, todas as decisões que forem tomadas de Governo
vão ser decisões acertadas, porque as categorias foram ouvidas,
Deputada Andréa. E vão ser decisões que possam mudar a vida dos
servidores públicos desse Estado.  Então eu quero aqui fazer esse
registro, não poderia deixar de fazer e agradecer a esta Casa pela
responsabilidade, mais essa responsabilidade. No semestre passado
nós conduzimos a Comissão de Direitos Humanos e hoje estamos
oficialmente recebendo essa incumbência de poder, através da Comissão
de Segurança Pública, continuar os nossos esforços na defesa daquilo
que nós compreendemos e entendemos na sua prática efetiva.  Tive a
oportunidade fazer segurança pública como agente de segurança pública,
conheço a realidade in loco. Já estive em várias Delegacias, já participei

de várias operações policiais, já fiz prisões, já conseguimos defender a
sociedade consciencializando o nosso trabalho. E hoje queremos fazer
como parlamentar e nas nossas ações, inclusive nós temos várias ações
positivas que, em breve, vamos estar aqui pontuando, mas que eu
acredito que vai ajudar sim a fortalecer a segurança pública tanto para
Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, como também da Polícia
Civil. Mas, de já, eu quero externar que a nossa determinação durante
esse período vai ser realmente de poder junto com os novos
parlamentares que compõem essa comissão, inclusive o Deputado
Cabo Campos, que é o vice-presidente da comissão e todos os nobres
parlamentares que compõem esta importante comissão, nós vamos
levar sempre as pautas propositivas para que nós possamos atuar
firmemente nas melhorias da segurança pública no Estado do Maranhão.
Então, eu quero agradecer, mais uma vez, reiterar os agradecimentos e
me colocar à disposição de toda sociedade maranhense, de todos os
policiais militares, policiais civis, Corpo de Bombeiros, inclusive
fazendo referência a nossa categoria da Polícia Civil, quero me colocar
à disposição de todos para que juntos possamos realmente construir e
fortalecer a segurança pública que a sociedade maranhense merece,
uma segurança pautada no fortalecimento do Estado, que o Estado tem
que ter um braço forte para conduzir a sociedade evitando as mazelas
sociais, por meio da violência. Muito obrigado a todos e que Deus nos
abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA –Deputado Zé Inácio, por 10 minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, aproveito a oportunidade para parabenizar
o Deputado Júnior Verde por essa nova missão, a Comissão de
Segurança, com certeza, estará em boas mãos pelo comprometimento
seu não só pela causa, mas como parlamentar atuante. Senhor
Presidente, a pauta de hoje é o Dia Internacional das Mulheres. Eu
acho que vários colegas parlamentares já fizeram referência usando a
tribuna sobre esse tema e nós não podemos deixar de destacar, no
âmbito do nosso Parlamento Estadual, a iniciativa que partiu da
Deputada Valéria Macedo, que teve acolhida por esta Casa, que é a
criação da Procuradoria da Mulher no âmbito do Parlamento. Dizer
que foi uma iniciativa importante, fazendo com que este espaço seja
um instrumento não só de reafirmação, de afirmação de direitos das
mulheres, mas também um instrumento de luta por mais direitos.
Naquele momento da inauguração da Procuradoria da Mulher, foram
homenageadas várias mulheres maranhenses que tiveram a oportunidade
de fazer da política o espaço de debate e de luta em favor do Maranhão,
em favor dos direitos das mulheres. E o que me chamou atenção é que
apenas 33 mulheres ao longo da história exerceram o parlamento no
Estado do Maranhão. De 1947, Deputada Andréa, V. Ex.ª que nesta
Legislatura entrou para história, são apenas 33 mulheres que foram
deputadas estaduais e deputadas federais.  Das 33, 30 deputadas
estaduais e apenas três deputadas federais. Então, ao longo desses
mais de 50 anos, apenas 33 mulheres. Isso mostra que a mulher tem
que realmente ter o seu direito de ter o espaço na política reconhecido,
de tal forma que as legislações têm que prever, as legislações federais
têm que prever o maior espaço de quotas das mulheres na disputa do
processo eleitoral, para que a gente possa superar esse quadro. No
nosso partido, Deputado Júnior Verde, no Partido dos Trabalhadores,
nós temos um debate muito importante quando diz respeito à paridade.
É tanto que ontem nós tivemos a honra de registrar uma chapa em que
serei candidato a presidente estadual do PT.  E como está previsto no
nosso estatuto a paridade, 50%  da nossa chapa tem que obedecer não
só as quotas de jovens, quota étnico racial, como também de mulheres.
A metade, 50%, do que foi registrado dos membros da nossa chapa são
de mulheres. Outro tema que aproveito a oportunidade para destacar,
que me chamou a atenção e será fruto de uma Indicação nossa para que
possamos também usar desse instrumento aqui no Estado do
Maranhão, é que o Governador, o Governador do Piauí, companheiro
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Wellington Dias,  baixou um decreto estabelecendo ponto facultativo
para todas as mulheres servidoras públicas estaduais do Estado do
Piauí exatamente no dia 08 de março, Dia Internacional da Mulher. E
nós vamos fazer uma indicação nesse sentido para que o Governador
do Maranhão, o Governador Flávio Dino também venha acatar esta
que é uma importante iniciativa de reconhecimento à luta internacional
das mulheres do mundo e, em especial, as mulheres maranhenses. E
para finalizar o nosso pronunciamento, eu não poderia deixar de destacar
a mobilização que aconteceu hoje no Estado do Maranhão. Mobilização
essa que teve entre uma das principais entidades articuladora a
Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do
Maranhão, a FETAEMA, que juntamente com várias centrais sindicais,
entre elas a CSP-CONLUTAS, a Nova Central, a CUT - Central Única
dos Trabalhadores do Brasil, a CSPB e também o MST mobilizaram as
mulheres no Brasil inteiro, em especial, no Estado do Maranhão.
Mobilizaram de tal forma que foram 10 BRs interditadas ao amanhecer
do dia 08 de março, começando por São Luís. Foram em torno de 1.500
mulheres trabalhadoras que na entrada da cidade fizeram uma grande
manifestação, protestando contra a reforma da previdência e
reivindicando a garantia dos direitos das mulheres. Assim também
ocorreu no acesso ao Cujupe também houve uma grande mobilização
na altura da cidade de Bequimão, onde mobilizaram mulheres
trabalhadoras de Pinheiro, Alcântara, Peri Mirim, Bequimão, vários
municípios da região. Assim como também, na Região Tocantina, na
cidade de Imperatriz, as mulheres se mobilizaram e foram às ruas
protestar principalmente contra a reforma da previdência. Também
houve paralisação no município de Caxias, Balsas, Santa Inês e em
Codó. Ou seja, as mulheres maranhenses pararam e pararam a rodovia
para protestar e dizer que não aceitam menos direitos e lutar para que
os direitos, sobretudo, o direito a aposentadoria das mulheres sejam
preservado da forma como já vem prevista nas constituições do Brasil.
A primeira a prever uma diferenciação da previdência social para as
mulheres foi a constituição de 1967. E hoje tramita no congresso nacional
uma reforma da previdência que vai atingir principalmente as mulheres
trabalhadoras rurais, as mulheres professoras da educação básica. E
nós precisamos lutar para que essa reforma não tenha êxito, não tenha
sucesso no Congresso Nacional. E um dos caminhos é exatamente
esse, a mobilização da classe trabalhadora, a mobilização das mulheres
protestando em nível nacional, usando todos os espaços, usando as
ruas, o parlamento, todos os espaços onde têm a oportunidade de
protestar, porque, Presidente em Exercício Rogério Cafeteira, o que
está sendo ameaçado são direitos que estão garantidos na Constituição.
Por exemplo, a mulher trabalhadora urbana, a empregada urbana, tem
que trabalhar mais cinco anos para poder se aposentar. Hoje a idade
mínima é de 60 anos, mas com a reforma ela precisa trabalhar mais, até
os 65, uma vez que será igualada à aposentadoria do homem, cuja idade
mínima será de 65. Se for servidora pública ou trabalhadora rural, ela
trabalhará mais 10 anos, porque hoje são 55 anos e pode alterar para
65. Se for professora da Educação Básica, uma profissão tão importante
para todos nós, para todo o País, a mulher professora da Educação
Básica terá que trabalhar mais 15 anos. Então, em função disso, nós
não poderíamos deixar de registrar, nesse dia que é o dia internacional
de luta das mulheres de todo o mundo, a bravura das mulheres
maranhenses que foram para a rua hoje protestar por garantia de direito,
protestar contra a reforma da Previdência. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROGÉRIO CAFETEIRA – Não havendo mais números regimentais,
nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Décima Quinta Sessão Ordinária da
Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
sete de março de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior Verde.

Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca
Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macêdo, Francisca Primo, Hemetério Weba, 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, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Sousa Neto, Valéria Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio. Ausentes: Adriano Sarney, Andréa Murad, Carlinhos Florêncio,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glaubert Cutrim, Graça
Paz, Humberto Coutinho, Paulo Neto e Stênio Rezende. O Presidente em
exercício, Deputado Othelino Neto, declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi
aprovado e do expediente encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados Léo Cunha, Nina Melo, Wellington do Curso,
Eduardo Braide, Júnior Verde, Sousa Neto, Alexandre Almeida e Rafael
Leitoa. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno, o Presidente
em exercício, Deputado Othelino Neto declarou aberta a Ordem do Dia
anunciando a discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, sob
regime de urgência, os Projetos de Lei nºs 234/16, de autoria do Poder
Executivo e 232/16, de autoria do Deputado Antonio Pereira. Em seguida,
suspendeu a Sessão para que as comissões técnicas se manifestassem
sobre os referidos projetos. Reaberto os trabalhos, o Presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e Cidadania, Deputado Professor Marco Aurélio,
informou que os projetos foram aprovados. Assim, o presidente da Mesa
submeteu à deliberação do Plenário, nos seus turnos regimentais o Projeto
de Lei nº  234/16, que altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997 e o
Projeto de Lei nº 232/2016, que acrescenta inciso VII, ao art. 14 da Lei nº
8.149, de 15 de junho de 2004, sendo estes projetos aprovados e
encaminhados à sanção governamental. Em seguida foram aprovados o
Requerimento nº 067/17, de autoria da Deputada Valéria Macêdo, subscrito
pelo Deputado Othelino Neto, encaminhando Mensagem de Congratulações
aos Desembargadores Raimundo José Barros de Sousa e Ricardo Tadeu
Bugarin Duailibe, pelas posses nos cargos de Presidente e Vice-Presidente/
Corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e o Requerimento
nº 069/17, de autoria do Deputado Othelino Neto, solicitando que o Projeto
de Lei nº 017/2017, que dispõe sobre a reposição de perdas salariais dos
servidores do Ministério Público Estadual, seja submetido ao regime de
tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão Extraordinária
a realizar-se logo após a presente Sessão. Os Requerimentos nºs 056, 057/
17, de autoria do Deputado Edilázio Júnior e 062/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney, foram transferidos para a próxima Sessão
Ordinária devido a ausência dos respectivos autores. Sujeitos à deliberação
da Mesa, o Requerimento nº 064/17, do Deputado Edilázio Júnior ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva,
solicitando informações referentes à licitação de obras e serviços de
engenharia na construção do Parque da Praça da Lagoa da Jansen, Município
de São Luís, bem como seu processo licitatório, medições e cronograma de
pagamentos, foi indeferido,  tendo o Deputado Wellington do Curso
recorrido da decisão da Mesa sendo incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária. Em seguida, foi deferido o Requerimento nº 068/17, de
autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando que sejam justificadas as
suas faltas nas Sessões entre os dias 13 a 16/02/2017, conforme atestado
médico. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 073 e
074/17 de autoria do Deputado Léo Cunha; Requerimento nº 075/17, da
Deputada Ana do Gás e Requerimento nº 077/17, de autoria do Deputado
Cabo Campos. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-
se o Deputado Rogério Cafeteira que falou pela Liderança do Governo. O
Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. Pela
Liderança do Bloco Independente ouviu-se o Deputado Alexandre Almeida.
O Deputado Zé Inácio falou pelo Bloco Unidos pelo Maranhão e o
Deputado Welington do Curso pelo Bloco Independente. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que
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lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib
Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 08 de março de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO;
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO  DE
2017,  ÀS  10 HORAS, NO PLENÁRIO  DEPUTADO “GERVÁSIO
SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES  DEPUTADOS:
MARCO AURÉLIO – PRESIDENTE
LEVI  PONTES
ANTÔNIO PEREIRA
FRANCISCA PRIMO
EDUARDO BRAIDE
VINICIUS LOURO  (Suplente)
ANA DO GÁS
WELLINGTON DO CURSO
RAFAEL  LEITOA
FÁBIO BRAGA (Suplente)
ALEXANDRE ALMEIRA (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 234/

2016 – ALTERA a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que DISPÕE sobre
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária
de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da
Constituição da República.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado LEVI  PONTES
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Administração

Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 232/

2016 – que ACRESCENTA inciso VII, ao art. 14 da Lei nº 8.149, de 15 de
junho de 2004, que DISPÕE sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos,
o Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
RELATOR:  Deputado RAFAEL LEITOA
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 07 de Março de 2017.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

1 – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 254/2017, de 07 de março de 2017, exonerando JORETE

MARTINS PINTO QUEIROGA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 255/2017, de 07 de março de 2017, exonerando KLEBER
ALVES DE ANDRADE, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Assessor Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de março do ano em curso.

Nº 267/2017, de 07 de março de 2017, nomeando ANTONIO
DE PADUA DA CONCEIÇÃO ARAUJO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 268/2017, de 07 de março de 2017, exonerando CAMILA
PINHEIRO BORGES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 269/2017, de 07 de março de 2017, nomeando EDWIN
JINKINGS RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 270/2017, de 07 de março de 2017, exonerando MARIA
JOSE SOARES BORGES e NATALIA CASTELO BRANCO
CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial e HUGO ANDRE LOUZEIRO OLIVEIRA, do
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em
curso.

Nº 271/2017, de 07 de março de 2017, nomeando AURELIO
VINICIUS CAMPELO BOGEA e EMERSON CAMPOS GOMES,
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial
e NATALIA CASTELO BRANCO CAMPOS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 274/2017, de 08 de março de 2017, exonerando VANY ALVES
DE MELO MARTINS,  do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 275/2017, de 08 de março de 2017, nomeando JUCISLENE
TRINDADE DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 276/2017, de 08 de março de 2017, exonerando
AGOSTINHO BARROS LOPES, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 277/2017, de 08 de março de 2017, nomeando ELIOMAR
CARDOSO LOPES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do
dia 1º de março do ano em curso.

Nº 278/2017, de 08 de março de 2017, exonerando RENATO
DE JESUS COSTA LEITE, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
do dia 1º de março do ano em curso.

Nº 279/2017, de 08 de março de 2017, nomeando RENATO DE
JESUS COSTA LEITE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º
de março do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 273/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuição legais e
considerando o deferimento do Requerimento n.º 068/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 07 de março do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 13 a 16 de fevereiro do deputado Ricardo Rios, tendo em vista o mesmo
encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 08 de
março de 2017. Deputado Humberto Coutinho – Presidente.
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P O R T A R I A   Nº 108/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que consta do Processo nº 6538/2015-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores VALTERLAN OLIVEIRA DA

COSTA, matrícula nº 1629666, PAULO SERGIO DUARTE DE
FIGUEIREDO, matrícula nº 1412519 e MARCELO LOPES CARVALHO,
matrícula nº 141135, ambos lotados na Diretoria de Administração, para
compor a Comissão de Recebimento da Plataforma Elevatória, referente
ao Contrato nº 26/2016 - ALEMA.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 03 de
março de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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