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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 12/03/2020 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

SESSÃO ORDINÁRIA
ORDEM DO DIA  12.03.2020 – QUINTA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI N° 433/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE  ESTABELECE
DIRETRIZES PARA O INCENTIVO À CONTRATAÇÃO DE
JOVENS TUTELADOS PARA O MERCADO DE TRABALHO
NO MARANHÃO. ACATANDO SUBSTITUTIVO. COM
PARECERES FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

lI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

2. REQUERIMENTO Nº 101/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJAM RETIRADOS DE TRAMITAÇÃO
OS PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 02 E 03/2020,
DE SUA AUTORIA. -TRANSFERIDO DEVIDO A AUSÊNCIA DO
AUTOR (1ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 102/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON, REQUERENDO DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 11 A 15
DE MARÇO DE 2020, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE
CUMPRIR AGENDA EM BRASÍLIA/DF.

4. REQUERIMENTO Nº 103/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO DEPUTADO
FEDERAL JUSCELINO FILHO (DEM), COORDENADOR DA
BANCADA MARANHENSE NA CÂMARA FEDERAL, A
CONVOCAÇÃO DE UMA AUDIÊNCIA PÚBLICA, COM A
PARTICIPAÇÃO DO MINISTRO DA INFRAESTRUTURA, O
SENHOR TARCÍSIO GOMES DE FREITAS, DO DIRETOR GERAL
DO DNIT O GENERAL ANTÔNIO LEITE DOS SANTOS FILHO,
E DO SUPERINTENDENTE DO DNIT NO MARANHÃO, O
SENHOR GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA. PARA
DISCUTIR SOBRE AS PÉSSIMAS CONDIÇÕES DAS RODOVIAS
FEDERAIS NO ESTADO DO MARANHÃO, EM ESPECIAL A
BR 226, O CONTORNO RODOVIÁRIO DE TIMON E A BR 135.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 12/03/2020

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 064/20, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que considera de Utilidade Pública a Associação de

Hortifrutigranjeiros do Tajipuru, com Sede e Foro no Município de
São Luís – MA.

2. PROJETO DE LEI N° 065/20, de autoria do Senhor
Deputado Pastor Cavalcante, que classifica Açailândia/MA, como
Município de Interesse Turístico.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 063/20, de autoria do Senhor

Deputado Rigo Teles, que estabelece penalidades administrativas aos
torcedores infratores e aos clubes de futebol cuja torcida praticarem
crime de racismo em estádios do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018/20,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” a promotora de
justiça Maria de Jesus Rodrigues Araújo Heilmann.

3. MOÇÃO Nº 011/20, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo Sr. Carlos Gaspar, pela eleição como Presidente
da Academia Maranhense de Letras (AML).

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 061/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Estadual Nº 8.640 de 2007,
dispondo sobre a utilização de milhagens geradas pelas viagens aéreas
realizadas por agentes públicos e pagas pelo erário do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 062/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Ordinária Estadual Nº 8.759 de
2008, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Políticas sobre Drogas –
FEPOD no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/20,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede o
título de Cidadã Maranhense a Jacinta Silva Machado.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 055/20, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que obriga os estabelecimentos comerciais e
complexos esportivos, que possuírem sistemas de som, a divulgarem
uma mensagem de áudio de combate à violência da mulher no âmbito
do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 056/2020, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual de Apoio as
Comunidades Terapêuticas no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 057/20, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui a Semana Estadual de Educação
e Conscientização do Autismo no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 058/20, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública o “Instituto
Kerigma (ISK), no Município de São Luís – MA”, com sede e foro no
Município de São Luís, no estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 059/20, de autoria do Senhor
Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública a
Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares –
AMCLAM.

6. PROJETO DE LEI Nº 060/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de Utilidade Pública a União das
Associações na Agricultura Familiar no Estado do Maranhão –
UNAAFEM.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/20,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Raul Cavalcante Batista”.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 016/20,
de autoria da Mesa Diretora, que dispõe sobre a alteração da Resolução
Legislativa Nº 800 de 31 de agosto de 2016.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  11 DE MARÇO DE 2020.
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Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
onze de março de dois mil e vinte.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – 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 EDIVALDO HOLANDA (lê texto bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 064 / 2020

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Hortifrutigranjeiros do Tajipuru, com Sede e Foro
no Município de São Luís - MA.

Art. 1°. Fica considerado de Utilidade Pública a Associação de
Hortifrutigranjeiros do Tajipuru, com Sede e Foro no Município de
São Luís – MA.

Art.2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de
março de 2020. - DEP. DETINHA – PR - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 065 / 2020

Classifica Açailândia/MA, como Município de
Interesse Turístico.

Art. 1º. – Fica classificado como de Interesse Turístico o
Município de Açailândia/MA.

Art. 2º. – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Com a abertura da rodovia Belém-Brasília, em 1958, nas
proximidades do Riacho Açailândia, ponto de apoio da Rodobrás (1962)
desta região, os trabalhadores se depararam com uma terra fértil e
abundante em água. Foi o bastante para que a notícia corresse e, em
pouco tempo, a região foi inundada por pessoas dos quatro cantos do
país e de algumas nações estrangeiras. Em 1975 foi elaborado o Projeto
de Lei “Pró-Emancipação” 130/75, da até então Vila, cujo Projeto foi
sancionado e transformado na Lei 4.299/81 no dia 6 de junho de 1981,
tornando assim o município de direito com o plebiscito, realizado no
dia 14 de dezembro do mesmo ano. O governo do estado nomeou em
maio do ano seguinte um interventor até a posse do primeiro prefeito
eleito nas eleições de 15 de novembro de 1982. A posse do primeiro
prefeito eleito deu-se no dia 1 de fevereiro de 1983, onde Raimundo
Telefres Sampaio se tornou o primeiro prefeito, e de lá para cá já foram
08 (oito) administrações, até o momento. Esta data é comemorada
como aniversário da cidade, porém com discordância de historiadores
locais, que entendem que deve-se comemorar o aniversário com a
fundação do povoado em 1958, com a chegada da Rodovia Belém-
Brasília.

Uma estrada para o progresso
O então presidente, Juscelino Kubitschek, convidou

o Engenheiro Bernardo Sayão para comandar uma grande obra que,
mais tarde, iria beneficiar e proporcionar o maior surto
desenvolvimentista do país. Com visão de estadista, o engenheiro
“Sayão” apontava com a mão: “a direção é esta” - que se tornou um
símbolo na construção da estrada.

Sob suas ordens, trabalhavam 11 construtoras e
aproximadamente 1.200 homens, entre eles profissionais de todos os
níveis culturais e sociais: topógrafos, engenheiros, médicos, motoristas,
mecânicos e trabalhadores braçais, que eram popularmente conhecidos
como “mateiros ou cassacos”. Com facões, foices e machados nas
mãos, aqueles heróis anônimos iniciaram, em Crixás(GO), a frente de
serviço que deu início à construção de uma estrada, a qual foi chamada,
na época, pelos detratores da obra e do progresso do Brasil, de
“Caminho para Onça”. Mesmo assim, Sayão não desistiu; com passos
firmes comandava, no cerrado goiano, uma longa jornada rumo ao Norte.
Em março de 1958, chegava à cidade deImperatriz, no Estado
do Maranhão. A área da pré-Amazônia, como a própria região
amazônica, oferece uma infinidade de riachos. Portanto, os riachos,
rios e igapós, estão intimamente ligados à história e surgimento de
cidades da região. Tal como consta nas raízes históricas de Açailândia,
os trabalhadores não demoraram muito para construir, às margens
desse riacho, alguns barracos, cobertos com palha de açaizeiros. Estes
barracos foram as primeiras construções do lugar e os mesmos serviram
de apoio aos trabalhadores da estrada, por muito tempo. 

Centro comercial e bancário de Açailândia-MA
Alguns acreditam que o riacho e os açaizais, que estavam ali

presentes, serviram de inspiração para a criação do nome Açailândia,
embora outros queiram acreditar que o nome deriva-se de Aço, já que
a cidade é uma grande exportadora de Minério de Ferro, previamente
utilizado para a produção de aço.

Migração
A principal porta de entrada para esta região abriu-se a partir

da construção da estrada Belém-Brasília, em 1958. A notícia correu
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por todo o Brasil e países vizinhos, informando que a terra era boa e os
riachos seriam permanentes. Contava-se, também, da fartura de madeiras
de lei e de uma mata exuberante. Atraídos por esta notícia, trabalhadores
e aventureiros de várias partes do Brasil, e de outros países, vieram,
com suas famílias, morar em Açailândia.

Até onde se tem registro, os primeiros a chegar foram os
trabalhadores da linha de frente da rodovia Belém-Brasília, que, na sua
maioria, eram oriundos das cidades de Barra do
Corda, Pedreiras, Caxias e Imperatriz, todas no Maranhão. Os seguintes
foram os missionários da Igreja Presbiteriana (de nacionalidade norte-
americana), que vieram acompanhados de alguns coreanos, baianos,
cearenses, capixabas, goianos, mineiros, pernambucanos, paraibanos,
piauienses, etc.

 Em seguida chegaram os italianos, sírios, japoneses, libaneses,
portugueses e ucranianos. Este universo de imigrantes chegava
diariamente na região, geralmente a pé, montado em lombo de burros e
jumentos, ou em cima de caminhões paus de arara. Talvez por isto,
este município tenha hoje uma população tão miscigenada.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, São Luís/MA, 09 de março de 2020. - Dep. Estadual Pastor
Cavalcante

REQUERIMENTO Nº 102 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
sejam justificadas as minhas ausências nas Sessões Plenárias no período
de 11 a 15 de março de 2020, tendo em vista a necessidade de cumprir
agenda em Brasília - DF, a convite do Deputado Federal Dr. Gonçalo,
conforme oficio em anexo, representando os interesse deste estado.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. - São Luís, 12 de março de 2020- DEPUTADO
ESTADUAL - ARISTON RIBEIRO –  AVANTE.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.03.2020
EM: 11.03.2020

REQUERIMENTO N° 103 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a Vossa Excelência, que após ouvido a Mesa, seja solicitado ao Deputado
Federal Juscelino Filho (DEM), Coordenador da bancada maranhense
na Câmara Federal, para que seja convocada uma Audiência Pública,
juntamente com o Ministro da Infraestrutura, o Senhor Tarcísio Gomes
de Freitas, o Diretor Geral do DNIT o General Antônio Leite dos
Santos Filho, e o Superintendente do DNIT no Maranhão, o Senhor
Glauco Henrique Ferreira da Silva.

Audiência esta que terá como finalidade: discutir sobre as
péssimas condições das Rodovias Federais no Estado do Maranhão,
em especial a BR 226, o Contorno Rodoviário de Timon e a BR
135.

 Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 10 de março de 2020. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 12.03.2020
EM: 11.03.2020

INDICAÇÃO Nº 427 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, requerer de Vossa
Excelência, que seja solicitado ao Chefe do Executivo Municipal de
São Luís - MA, o Senhor Edivaldo Holanda Junior, através da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos, na figura do Secretário
Antônio Araújo, a Pavimentação Asfáltica da Rua Coronel Amorim,
Bairro Ponta D’areia na cidade de São Luís – MA.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 10 de março de 2020. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 428 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do referido Artigo 152, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, venho por este, requerer de Vossa
Excelência, que seja solicitado ao Chefe do Executivo Municipal de
São Luís - MA, o Senhor Edivaldo Holanda Junior, através da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos e da Secretaria Municipal de
Urbanismo e Habitação, na figura dos Secretários Antônio Araújo e do
Secretário Mádison Leonardo Andrade, a Implantação de uma
academia ao ar livre na Rua Retiro Natal no Bairro Jardim
Eldorado na cidade de São Luís – MA.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 10 de março de 2020. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 430 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA,
SENHOR CLAYTON NOLETO, solicitando providências no sentido
de determinar A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA DA   RODOVIA MA-342, QUE LIGA O MUNICÍPIO
DE MOÇÃO AO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ DO MEIO, UMA
EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 30 QUILÔMETROS,
considerando o péssimo estado de conservação da referida rodovia,
devido às fortes chuvas que caem na região, ademais Infraestrutura
asfáltica de qualidade é importante para o transporte modal rodoviário
de cargas e de passageiros e para o intercâmbio cultural entre as cidades.

Pavimentação Asfáltica de qualidade tem um imenso valor
econômico, para o setor da indústria, do comércio e de serviços. Melhora
a trafegabilidade, encurta a distância entre as cidades, beneficia o
escoamento da produção, reduz acidentes, enfim, tem uma enorme
importância para a segurança no transporte rodoviário de cargas e de
passageiros.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de março 2020. - DEP.
DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 431 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a V. Exª que, após ouvida
a mesa, seja encaminhada a presente Indicação ao Exm° Sr. Governador
do Maranhão, Flavio Dino e ao Ilmº Secretário da SAF, Júlio César
Mendonça Corrêa,  solicitando que os serviços da Agência Estadual
de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão - AGERP
em Sítio Novo, vinculada a regional de Barra do Corda sejam
vinculados a regional de Imperatriz.

A AGERP tem a missão de promover assistência técnica e
extensão rural para agricultores familiares, remanescentes quilombolas,
comunidades indígenas, jovens e mulheres rurais, pescadores artesanais
e aquicultores.

A AGERP em Sítio Novo vem ajudando os agricultores e
agricultoras daquele município a aumentarem sua produção, a qualidade
e a produtividade, promovendo o desenvolvimento rural sustentável.

Diante da importância dos serviços desta Agência para o
município e considerando que os demais órgãos administrativos do
estado, todos, estão vinculados ao município de Imperatriz que é mais
próximo que Barra do Corda, solicitamos essa mudança de vinculação
para a regional de Imperatriz.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de março de 2020. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 432/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como aos
Senhores Diretores da Empresa Serviporto, responsável pela venda
dos bilhetes de passagem, no município de São Luís- MA.

A presente solicitação visa atender uma reclamação recorrente
dos usuários do serviço de ferry boat do nosso Estado, visamos uma
maior comodidade no atendimento desses, pelo fato das empresas que
vendem os bilhetes de passagem não aceitarem a venda no cartão de
crédito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE MARÇO
DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 433/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como aos
Senhores Diretores da Empresa TecBan, responsável pela instalação
dos caixas eletrônicos 24 horas, solicitamos que essa seja realizada no
Porto da Ponta da Espera e demais portos que não possuem, no
município de São Luís- MA.

A presente solicitação visa atender uma reclamação recorrente
dos usuários do serviço de ferry boat do nosso Estado, buscamos dar

maior comodidade no atendimento desses, pelo fato das empresas que
vendem os bilhetes de passagem não aceitarem a venda no cartão de
débito e/ou crédito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE MARÇO
DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 434/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, da sinalização horizontal e
semafórica da MA 201, trecho da Vila Kiola por volta do KM 7, no
município de São José de Ribamar- MA.

A presente solicitação objetiva ajudar na melhoria da mobilidade
urbana e trafegabilidade dessa rodovia, pelo fato de termos um intenso
fluxo de veículos e pedestres na região, tal medida se faz necessária
para ajudar na travessia desses, dando maior segurança nas duas vias
da MA supracitada.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE MARÇO
DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 435/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura SINFRA, solicitando, em
caráter de urgência, a recuperação da MA-014 na cidade de São João
Batista- MA.

A presente solicitação visa iniciar uma frente de trabalho para
recuperação do trecho que liga o povoado Bom Viver a sede desse
Município, que foi castigada com as fortes chuvas, após um dos invernos
mais rigorosos dos últimos anos, entrando no plano emergencial de
recuperação das MA´s, melhorando a trafegabilidade nessa região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE MARÇO
DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 436/2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura SINFRA, solicitando, em
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caráter de urgência, a recuperação da estrada vicinal para a cidade de
São João Batista- MA.

A presente solicitação visa iniciar uma frente de trabalho para
recuperação da estrada vicinal que liga o povoado Manoel Ferreira ao
povoado Santana, este corta cerca de 15 povoados, alargando alguns
trechos, fazendo terraplanagem e compactação, dando melhores
condições de trafegabilidade, facilitando o acesso nessa região, por
conseguinte o escoamento dos seus pequenos produtores rurais,
prejudicados pelas fortes chuvas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 09 DE MARÇO
DE 2020- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO
ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 437 / 2020

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de  ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, solicitando que, em CARÁTER DE URGÊNCIA, seja
enviada uma equipe da Defesa Civil do Estado do Maranhão ao
Município de Barra do Corda, englobando todas as cidades ribeirinhas
que se localizam as margens do rio Mearim, com ameaça de inundação
dentre as quais: Pedreiras e Bacabal. Bem como à cidade de Grajaú que
tem sido acometida pela cheia atípica neste período chuvoso.

A adoção dessa providência é de grande importância
considerando a grande cheia que está ocorrendo nestes municípios este
ano. Pois os índices pluviométricos estão bem acima das médias
históricas registradas nas bacias dos Rios Corda e Mearim em Barra do
Corda e Rio Grajaú, na cidade de Grajaú. Fato que deve levar estas
cidades a declararem estado de calamidade muito em breve, caso os
níveis dos rios continuem a subir.

 Ressalte-se, por oportuno, que os Municípios da Região
Central do Maranhão sofrem com essa calamidade anualmente. Assim,
o apoio da defesa civil possibilitará um melhor atendimento as demandas
das emergências da região, no reforço do sistema de salvamento no
caso de agravamento das ENCHENTES,  que via de regra, assolam
essa região no período chuvoso do ano.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de março de 2020. - RIGO TELES
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 438 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLÁVIO DINO, reiterando providências, no sentido de determinar À
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA – SINFRA,
QUE AUTORIZE, EM CARÁTER EMERGENCIAL,
RECUPERAR A INFRAESTRUTURA ASFÁLTICA DA RODOVIA
MA 206, QUE LIGA A BR 316 AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO
MARANHÃO ATÉ O MUNICÍPIO DE CARUTAPERA,  E A MA
101 QUE LIGA O MUNICÍPIO DE CARUTAPERA AOS
MUNICÍPIOS DE LUIS DOMINGUES, GODOFREDO VIANA
E CÂNDIDO MENDES, RESPECTIVAMENTE, considerando que

o estado de conservação dessas duas rodovias é absolutamente precário,
quase intrafegáveis.

Infraestrutura em asfalto produz uma dinâmica de
desenvolvimento econômico, social e político, além do que há um
compromisso de Governo, em “alavancar um ciclo de prosperidade
para todos os maranhenses” e virar a página da história sob o ponto de
vista da cidadania.

O estado atual da infraestrutura asfáltica é dos piores, as fortes
chuvas que caem na região, “arrasou” com a pavimentação asfáltica
das duas rodovias.

Infraestrutura em estradas tem um imenso valor econômico,
assim como, tem importância para a segurança do transporte modal
rodoviário de cargas e de passageiros e para o intercâmbio cultural
entre as cidades.

Matéria nesse sentido foi encaminhada ao Governo do Estado
através da INDICAÇÃO Nº 1082/2019, e, até o momento os munícipes
da região, não obtiveram uma resposta satisfatória por parte do Poder
Público.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 10 de
março de 2020. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Cleide Coutinho, por cinco
minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, membros da Mesa, meu amigo
deputado Roberto e deputado Edivaldo Holanda, senhor deputado
Rigo aqui presente, deputado Adelmo e deputado Ricardo Rios. Bom
dia a todos, à imprensa, à galeria, aos internautas. Eu sempre tenho
aprendido que agradecer é manifestar por palavras ou ações favores
recebidos. E eu estou aqui para agradecer o carinho, o respeito com que
eu e o deputado Adelmo Soares fomos recebidos, no dia 03 de março,
pelo secretário de Educação, Felipe Camarão, pelo adjunto Daniel e
pelo Sandro que cuida da infraestrutura. O motivo da nossa visita à
Secretaria de Educação foi para solicitar reformas, melhorias,
equipamentos para as escolas de Caxias. Em Caxias, nós temos 13
escolas do Estado e, lógico, cada uma delas tem um reparo, tem um
equipamento que já está fora de uso e que merece que a Secretaria de
Educação tome as providências necessárias. Para a nossa alegria, no
dia 03, eu e Adelmo fomos até o secretário Felipe e ontem, dia 10, a
gestora da URI de Caxias, minha amiga Marciana, uma pessoa séria e
competente que recebeu a visita do Dr. João e do Dr. Sebastião, ambos
engenheiros da Seduc, ocasião em que visitaram sete escolas: Aluísio
Azevedo e César Marques, com os gestores Daniel e Marcia Moura;
Colégio Militar Tiradentes, que foi uma indicação nossa, graças a Deus,
em pleno funcionamento. Eles foram recebidos pelos diretores major
Flávio e Lenir Tavares, foi feito todo um levantamento para as reformas.
Também visitaram as escolas Inácio Passarinho, Santos Dumont,
Odolfo Medeiros, Cristóvão Colombo. Em todas essas escolas, os
visitantes que são os engenheiros da Seduc já vão trazer o relatório
para o Felipe Camarão e a promessa é de que as reformas serão iniciadas.
Também pedimos equipamentos, armários para professor, armários
para alunos, pedimos fogão industrial, pedimos carteiras para



QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2020                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
estudantes, e tenho certeza de que, com a boa vontade, com a presteza
que o secretário Felipe já enviou sua equipe a pedido meu e do deputado
Adelmo, que somos de Caxias, coração de Caxias entre outras cidades,
mas lá porque a gente tem residência. Tenho certeza, Adelmo, de que
nossos atendimentos serão realizados com a máxima urgência. Aqui
fica meu agradecimento ao Felipe Camarão que com presteza nos
atendeu, o que corresponde ao plano do nosso governador Flávio Dino,
que é trazer benefícios para nosso povo. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos,
sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores Membros da Mesa,
senhores deputados, senhoras deputadas, venho aqui, a essa Tribuna,
para lamentar o que era para festejar. Nós vamos lamentar o
rebaixamento do nosso querido Cordino, lá de Barra do Corda, o
rebaixamento para série B, onde agora só vai disputar no próximo ano
a segunda divisão. O Cordino estava completando dez anos de
fundação, dez anos de existência. Foi fundado na administração do
meu pai, meu querido pai, ex-prefeito Nelsinho, em Barra do Corda,
no ano de 2010. E domingo passado, dia 8, onde estava completando
dez anos de existência, qual foi o presente que recebeu? O rebaixamento,
para tristeza dos barra-cordenses, para a tristeza dos torcedores, dos
desportistas de Barra do Corda e do Maranhão, porque o Cordino
tinha um lastro muito grande de torcedores em todo o Maranhão. O
Cordino foi um time que foi vice-campeão do Campeonato Maranhense
no ano de 2017. Abrilhantou muito bem o campeonato, disputou a
Pré-Copa Nordeste com muito brilhantismo, com garra. Disputou a
Copa do Brasil, disputou a série D do Campeonato Brasileiro no ano
de 2018. Então esse time, que muito abrilhantou o futebol de Barra do
Corda, o futebol do Maranhão e até em nível nacional, porque jogou
em outros estados quando disputou a série D do Campeonato Brasileiro
e a Copa do Brasil e a Pré-Copa Nordeste. Mas eu já vinha lamentando
há dias, há meses e anos, por falta de incentivo do poder público
municipal de Barra do Corda. Porque o maior patrocinador do Cordino
é o município é o poder público municipal de Barra do Corda. Falta de
incentivo, os jogadores, grande parte foram embora. No ano passado,
Ulisses, magoado, o artilheiro por dois anos jogador, jogador Ulisses,
de Barra do Corda do Cordino, foi artilheiro por dois anos, chateado,
magoado, deixou Cordino e veio jogar no Sampaio Corrêa porque os
salários estavam atrasados. Me disse que até agora continua atrasado o
salário e nunca terminaram de pagar. E, no ano de 2020, ele retornou a
Barra do Corda, já estava cansado de tanta falta de apoio, tanto
desmando, retornou ao Cordino por ser sua terra natal, ser o seu time
de coração. E o que acontece? O rebaixamento. Então para nós é uma
tristeza ver esse time ser rebaixado por falta de incentivo, por falta de
apoio do Poder Público Municipal, que é uma das maiores obras que o
Prefeito Municipal de Barra do Corda está deixando, a única concluída
é o rebaixamento do Cordino, ao longo de mais de 7 anos, de mais de 7
anos de mandato, à frente do município de Barra do Corda, conseguiu
êxito em uma coisa, que até agora não conseguiu nenhuma, não tem
uma obra que ele iniciou e terminou, mas o Cordino, sim, ele conseguiu
acabar o Cordino, rebaixar o Cordino, é triste, mais aqui fica a nossa
tristeza, o reconhecimento dos garotos do Cordino que continuem à
frente, continuem, que eu tenho certeza, mesmo jogando no próximo
ano em 2021 vai jogar na segunda divisão, rebaixado para a Série B,
mas vai ter incentivo sim e com certeza, no ano de 2022, retornará à
Série A, irá disputar o Campeonato Maranhense, irá disputar a Copa
do Brasil e sim vai ter incentivo para esse time porque Deus proverá e
tenho certeza, garotos do Cordino, acreditem que melhores dias virão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, demais colegas deputados e deputadas,
que estão aqui presentes, galeria, imprensa que nos acompanha. Dois
assuntos me trazem hoje aqui, principalmente agradecer as palavras da
Deputada Cleide Coutinho e também ratificar aqui o apoio do nosso
Secretário de Estado da Educação, o Felipe Camarão, que após a nossa
solicitação esteve presente com a sua equipe no Município de Caxias
fazendo uma averiguação e a liberação de alguns equipamentos
importantes para a educação de Caxias, sobretudo, a educação do ensino
médio. E evidentemente num ponto culminante que é a construção da
tal sonhada quadra poliesportiva do colégio Aluísio Azevedo, de tantas
glórias da nossa história educacional de Caxias. Mas também queria
aqui me congratular com a Deputada Cleide Coutinho, porque ontem
estivemos juntos com o Secretário de Segurança do Estado, o Secretário
Jefferson Portela, fomos muito bem recebidos, para hipotecar, mostrar
a ele a situação que estamos vivendo hoje, a questão da segurança no
município de Caxias, de pronto, fomos atendidos. Nós vamos agora...
vai ser implantado um Departamento de Narcóticos em Caxias, que vai
ser comandado pelo delegado Jair, o próprio secretário está empenhado
em ajudar, dar segurança à população, que é um dos itens mais
importantes que tem, em relação a ajudar no desenvolvimento da nossa
cidade, que é a questão da segurança e, sobretudo, no combate às
drogas, que a gente sabe que é exatamente o mecanismo das drogas, o
crime organizado para as vendas de drogas que vai facilitar assim o
avanço da violência, principalmente do Município de Caxias. Relato
aqui o triste episódio de um comerciante que teve o seu ponto comercial
assaltado e que infelizmente foi alvejado e chegou a óbito nesta
madrugada. Nós lamentamos profundamente e por isso estamos
pertinentes na solicitação de fazer com que a segurança pública de
Caxias possa dar à população de Caxias um conforto, um alento melhor.
Desejo à família a minha solidariedade e a certeza de que Deus possa
confortar o coração de cada uma das pessoas da família. Também
fizemos uma solicitação, eu e a deputada Cleide, uma indicação para a
Coordenação da Defesa Civil do Estado do Maranhão, para que amplie
seu um olhar para o município de Caxias. Nós estamos, deputado
Rildo Amaral, observando aqui o nível de evolução de avanço das
águas do Rio Itapecuru, que a cada momento é monitorada pela
Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Maranhão e o nível vem
subindo rapidamente. Ou seja, com o decorrer das chuvas do mês de
março, deputado Edivaldo, vamos perceber que o Rio Itapecuru pode
evidentemente provocar mais um problema para as famílias que vivem
no entorno ou proximidade do leito do Rio Itapecuru. Portanto, são
duas indicações nossa, uma solicitando a implantação desse
Departamento de Narcóticos do município de Caxias, na Delegacia
Regional de Caxias, que vai dar suporte à segurança, ampliar o número
de delegados no município e garantir ainda mais a segurança da
população de Caxias. E também uma indicação minha e da doutora
Cleide, assinada por nós dois, solicitando que seja imediatamente
encaminhado ao município de Caxias, a Defesa Civil, deputado Yglésio,
para prevenir, não somente depois que aconteceu os problemas de
enchentes, mas sobretudo para prevenir as enchentes e, principalmente,
alagar as famílias, as casas, deixar as famílias desabrigadas, desalojadas,
que é o que não desejamos. Então nós estamos antecipamos e
solicitando que a Defesa Civil faça uma visita in loco, comece a observar
os problemas que podem acontecer com essa enchente que está
acontecendo no Rio Itapecuru e que a gente assim possa ter dias
melhores, sem nenhum problema, absorvendo essa chuva, deputado
Pará Figueiredo, para que as pessoas possam ter os seus bens e a sua
vida preservada, que é o desejo de cada um de nós. Era só isso que eu
tinha a falar, senhor Presidente, e que Deus nos abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Doutora Helena Duailibe, por cinco minutos,
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE (sem
revisão da oradora) – Bom a dia a todas e a todos. Bom dia, senhor
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Presidente, senhores primeiro secretário e segundo secretário, colegas
deputados, imprensa falada e escrita, servidores desta Casa, galeria.
Este mês de março é um mês muito especial. Nós o iniciamos
comemorando o Dia Internacional da Mulher. Hoje estamos
comemorando o Dia da Mulher Maranhense, instituído pela Lei n.º
10.763/2017, em homenagem à escritora maranhense Maria Firmina
dos Reis. Em 1859 publicou o romance Úrsula, considerado o primeiro
romance de uma autora do Brasil. Essa data simboliza a luta, a vitória
e as conquistas alcançadas pelas mulheres na sociedade, provando
definitivamente que não existe distinções de sexo quando o assunto é o
desenvolvimento humano. Quero aqui parabenizar todas as mulheres
do nosso querido estado do Maranhão, mulheres batalhadoras que
conseguiram conquistar seu espaço na sociedade, na vida empresarial,
política, comunitária e perante a sociedade brasileira. Destacamos a
médica Maria Aragão, a filóloga Elza Pacheco, as prefeitas Lia Varela e
Dona Noca. Lia Varela, deputado Edivaldo lembra muito bem,
convivemos com ela, é uma brilhante mulher. A deputada Dalva Bacelar,
a desembargadora Judith Pacheco, as escritoras Rosa Mochel e Laura
Rosa, a atriz Apolônia Pinto, a artista plástica Rosa Wakim, além de
Ana Jansen e Lilá Lisboa. Mais recentemente, destacamos Maria do
Socorro, conhecida como Patativa, Dona Teté e atualmente a cantora e
musicista Alcione Dias Nazaré, a nossa Marrom, como é conhecida
internacionalmente. Se o teatro brasileiro tem Fernando Montenegro
como sua primeira-dama, o que dizer de Apolônia Pinto em relação ao
mundo cênico maranhense nacional! A resposta vem em placas, todas
as duas imortalizadas no camarim nº 1 do Teatro Arthur Azevedo.
Apolônia Pinto, atriz maranhense reverenciada graças a uma dádiva
ocorrida há 146 anos. No dia 21 de junho de 1854, nos bastidores do
antigo União e São Luís, os dois primeiros nomes do Arthur Azevedo,
nascia a insubstituível atriz maranhense. Seu pioneirismo e sua
genialidade logo a transformaram na maior atriz do País. Essas mulheres
se tornaram eternas nos corações dos maranhenses pela sua luta, garra
e coragem que nos inspiram. E aqui eu quero estender essa homenagem
também a todas as mulheres maranhenses anônimas que fazem o seu
trabalho no dia a dia, que cumprem o seu papel em qualquer posição.
Em especial, eu quero aqui prestar uma homenagem a todas nós,
mulheres deputadas. Nós somos um grupo de oito deputadas, eu tenho
como grande inspiração a Doutora Cleide Coutinho, a deputada
licenciada, secretária Ana Mendonça, a deputada Thaiza, a deputada
Daniella Tema, a deputada Detinha, a deputada Mical Damasceno,
todas fazendo esse belíssimo trabalho aqui no nosso estado. Parabéns
a nós, mulheres maranhenses, e parabéns a essas mulheres que nos
inspiram.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Ciro Neto, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) – Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados,
presidente, galeria, imprensa, internautas, ouvintes da Rádio Alema. O
que me traz, hoje, aqui é para agradecer também aos colegas pela
aprovação de nosso Projeto de Lei nº 105, que trata sobre a campanha
estadual de descarte consciente de medicamentos de uso humano, de
uso veterinário com prazos vencidos ou a serem descartados. Um fato
que nos chamou bastante atenção no ano passado quando fomos
convidados pelo Promotor da Promotoria do Meio Ambiente, Doutor
Barreto e lá conseguimos ver, por meio de palestras de profissionais
da área de saúde os dados alarmantes de que já foram encontrados
resíduos de medicamentos no lençol freático. Isso possibilitando a
contaminação de pessoas, por meio de determinados medicamentos. E
através desta ação conjunta, uma das várias ações que foram propostas
nessas reuniões, chegamos primeiro a esta campanha de conscientização
para que as pessoas tenham noção do perigo ao se descartar
medicamentos usados, ao se descartar medicamento fora do prazo de
validade de qualquer forma que possa vir a contaminar o solo, que
possa vir a contaminar nossas águas. E também falar um pouco da

nossa reunião da Comissão de Saúde. Estamos à frente como presidente
daquela comissão e, no dia de hoje, com a comissão reunida, decidimos
que, no dia 25 deste mês, iremos realizar uma audiência pública aqui na
Assembleia para tratar sobre o coronavírus que está assolando a Europa
como um todo. E já temos casos confirmados no Brasil. Então nós
estaremos convidando profissionais da área da saúde, a população em
geral, os colegas deputados para participar, no dia 25, dessa audiência
pública, para tratarmos sobre a questão do coronavírus. E também
decidimos sobre as visitas em algumas unidades de saúde do nosso
estado, para que possamos comprovar a estrutura eficaz para atender
possíveis casos e diagnosticar também com rapidez esses casos, para
que seja feito esse tratamento e que, assim, também possamos
tranquilizar a população maranhense e mostrar que o nosso estado
está preparado para que, por ventura, surjam casos sejam diagnosticados
com o prazo curto, e o nosso sistema de saúde também esteja capaz de
fazer o tratamento adequado destas pessoas. Era o que tínhamos para
hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Zé Gentil, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa,
eu ocupo a tribuna nesse momento por alguns motivos que requerem a
minha atenção para o que está acontecendo. Primeiro, é lamentar, quando
toda vez que eu venho de Caxias, as BRs 135 e 316 acabadas e que
estamos sujeitos até a sermos agredidos por ladrões a nos atacar, porque
às vezes o carro passa lá puxando 1km/h ou 2km/h, nós estamos
sujeitos a sermos atacados a qualquer momento. Segundo é para dar
uma satisfação a esta Casa e ao povo do Maranhão de que o que houve
em Caxias agora no acidente, isso ocorre em todo território nacional.
Nós estamos providenciando, o prefeito de Caxias se preocupa muito
com isso, com a segurança haja visto que no carnaval não teve um
incidente, brincamos o carnaval de Caxias com mais 30, 40 mil pessoas,
sem ter um incidente em Caxias. Por quê? Porque nós estávamos tanto
a Polícia Civil como Militar estavam prontas para atender as
reivindicações do povo. Espero que o que a deputada Cleide Coutinho
e o deputado Adelmo Soares tenham feito convidando, que foi filmado
ontem a troca da segurança de Caxias que seja bem para população de
Caxias, porque eles serão responsáveis também, como nós somos, por
todos os nossos atos, assim nós assumimos em público, lá em Caxias.
Isso não me chamaram para que eu fosse. Eu sou deputado também de
Caxias, mas tudo bem, deputada Cleide, deputado Adelmo. V. Ex.ªs
cumpriram com o dever de V. Ex.ªs, de representar o povo Caxias, se
foi para o bem V. Ex.ªs têm o meu aplausos, se acontecer alguma coisa
contrário a responsabilidade é de V. Ex.ªs e não minha, porque eu não
fui convidado para isso. Mas aqui eu estou pronto para dialogar, eu
não tenho ciúmes, eu não tenho de maneira alguma antipatia de quem
quer que seja ser candidato a prefeito daquela cidade. Todos nós que
moramos na nossa cidade temos o direito de querer ser representante
daquela cidade, todos nós, e tenho certeza de que quem for para lá para
aquela Prefeitura de Caxias terá o meu apoio ainda por dois anos que
estarei aqui nesta nessa Tribuna, aqui nesta Casa para representar o
povo da minha terra. Então, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos,
sem aparte. Deputado Rildo Amaral, Deputado Dr. Yglésio, por cinco
minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Presidente Glalbert, venho a esta tribuna hoje falar sobre uma
notícia que muito me deixou feliz, que foi a implantação do aplicativo
de saúde de marcação de consulta, para agendamento de consultas e
exames nas Policlínicas. Essa já é uma demanda no nosso mandato que
acredita na inovação como o mecanismo mais importante para você
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conseguir otimizar os recursos do SUS, desde que chegamos aqui.
Protocolamos inclusive uma indicação, um Projeto de Lei tanto para a
Prefeitura de São Luís quanto para o Governo do Estado para que
apresentasse esse Projeto de Lei. E aí o que aconteceu? O governo
entendeu que isso era necessário não apenas por conta da indicação, a
gente tem a certeza absoluta que isso já é um desejo de longa data de
quem está à frente da Secretaria de Estado de Saúde, de quem está à
frente da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís. O aplicativo, de
toda a forma, não se transformou em um aplicativo dedicado, exclusivo,
virou um módulo dentro do aplicativo do Viva. O que facilita? Por
quê? Porque as pessoas às vezes não têm memória suficiente no seu
celular e uma quantidade muito grande de aplicativos, inclusive
dificultaria isso. E aí o que foi feito de maneira muito inteligente? A
equipe do governo colocou um módulo de marcação de consultas dentro
do aplicativo do Viva. E onde ele está? Quando você abre o aplicativo
do Viva, e a gente vai gravar um vídeo para as nossas redes sociais
explicando e divulgando ainda hoje mostrando, tem uma aba que você
clica, aparece uns comandos e o último que tem, tem escrito: Policlínica.
Você clica em Policlínica e aparece um formulário extremamente fácil,
intuitivo, para você colocar nome, idade, endereço, CPF, cartão SUS e
fotografar o encaminhamento do exame e, a partir disso, os dados
chegam à Central que te devolve uma marcação, um agendamento do
exame. Por que isso é importante? Isso é importante porque hoje a
gente vive em um cenário de contenção de custos, deputado Antônio
Pereira. A imensa maioria das pessoas, aí vou usar o exemplo de São
Luís, a renda média per capita do morador aqui de São Luís, de quase
a metade da população é R$ 550,00 por pessoa dentro da família. São
essas pessoas que R$ 3,70 para ir e R$ 3,70 para voltar e um lanche, às
vezes em uma demora de fila de espera, deputado Edivaldo Holanda,
termina custando R$ 10,00 a R$ 12,00 para agendar um exame, dinheiro
que as pessoas não têm e passa a contar com esse recurso e fazer o
agendamento dentro do aplicativo. Nós vamos conseguir reduzir filas.
E lembro aqui que quando a gente reduz fila a gente diminui o estresse
das pessoas. Porque não tem nada mais desconfortável, deputado
Arnaldo Melo, do que muitas vezes você estar doente e ter que ir para
uma fila fazer um agendamento, uma coisa que você pode fazer de
casa. Aí nós vamos falar aqui nas dificuldades que podem acontecer.
Nós temos um cenário que temos de 20% a 26% de analfabetos
funcionais, ainda aqui infelizmente, pessoas que têm dificuldade de
mexer com aparelho. Para essas o governo também criou a solução. O
aplicativo não exclui as outras formas de marcação. Você tem um telefone
também, um disque-saúde para fazer o agendamento por via telefônica.
E na pior das hipóteses pode pedir ao vizinho, a uma pessoa que tenha
familiaridade com a utilização dos aplicativos e isso vai facilitar demais
a vida das pessoas. A gente precisa pensar em cada vez mais expandir
os aplicativos dentro da administração pública, na consecução de alvará,
de licenças. A gente tem que desburocratizar, por quê? Porque a gente
precisa facilitar a vida das pessoas. O mais precioso ativo que o ser
humano tem em sua vida é o tempo, tempo para ficar com sua família,
tempo para fazer as atividades do seu trabalho, tempo para estar com
os seus, tempo para pensar, porque muitos dos problemas da vida são
a correria que nos faz não ter tempo para pensar sobre o que a gente
está fazendo e, às vezes, a gente toma caminhos que são errados pela
falta de tempo, por quê? Porque a gente precisa, para marcar uma
simples consulta, perder uma hora, duas horas, três horas, quatro
horas do nosso dia. A inovação vai nos fazer vencer os problemas do
SUS, as dificuldades da administração pública, as dificuldades da vida.
É nisso que a gente acredita. Vamos discutir bastante inovação nessa
nossa pré-candidatura à Prefeitura de São Luís. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Rildo Amaral, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia, senhoras e senhores, senhores deputados, na
pessoa do meu amigo irmão, deputado presidente em exercício, Glalbert.

Senhores, eu venho reforçar o pedido de ajuda para o meu município,
para a minha região, deputado Edivaldo, em relação às fortes chuvas
que castigam a nossa região. Em Imperatriz, há quase uma semana,
vários bairros estão isolados, precisando de ajuda. Imperatriz e
Davinópolis, especialmente, precisam urgentemente de ajuda do
governo do estado, da ajuda dos maranhenses, dos brasileiros. Graças
a Deus, ontem não se confirmou a previsão de chuva que seria
praticamente o dobro do dia anterior. Se tivesse acontecido isso,
Imperatriz realmente teria entrado na história negativa em relação à
falta de planejamento urbano e em relação a mortes. A cidade encontra-
se em estado caótico, não falando dos problemas estruturais, de buracos
nas ruas de Imperatriz e nas avenidas, mas principalmente em relação
ao ser humano, pois há várias pessoas desabrigadas, especialmente
nos bairros Parque Alvorada I, Parque Alvorada II, Vila Cafeteira,
próximo à Avenida JK, na Vila JK, no Mutirão, muitas famílias
precisando de ajuda, a cidade com problemas estruturais. De dois anos
para cá, não se explica o que tem acontecido mesmo com o aumento
dos índice pluviométricos, não se explica o porquê que de as águas não
estarem correndo e ficamos à mercê de São Pedro que, se mandar água,
independente da chuva, a cidade, no centro, nos bairros, fica de maneira
isolada. E hoje a gente conta com vários problemas de ter que colocar
as pessoas nas próprias escolas, igrejas. Eu estive no domingo no
Parque Alvorada I e no II e até as igrejas e as escolas que poderiam
estar recebendo se encontram já lotadas. A gente ainda tem previsão de
chuva até o final de março, o que pode piorar o problema. Em contato
com o Governo do Estado, pedi ajuda, inclusive, para que o Restaurante
Popular do Governo do Estado lá esteja produzindo alimentação para
as pessoas que estão fora das suas casas, para que abram as suas
escolas estaduais para que recebam mais pessoas que estão precisando
de um local seguro, também para que ajude a recuperar as vias da
cidade para que possa ter mais atendimento médico, inclusive, o envio
de médicos de uma força tarefa para ajudar, auxiliar na distribuição de
medicamentos, dando assistências às pessoas ali que precisam, de
alimentação, de medicação, de assistência, de água potável. Corpo de
Bombeiro, no domingo, num trabalho heroico que estavam fazendo lá,
nós tínhamos que distribuir água potável também. Então, eu peço que
a Mesa solicite da Defesa Civil do Estado que reforce ali o seu
contingente, que reforce o contingente do Corpo de Bombeiro, porque
pior do que está tem risco de ficar. E se ficar, realmente a vida de vários
maranhenses corre risco ali. As ruas estão intrafegáveis, as cidades
caóticas e não se vê uma mobilização necessária ainda, para que
possamos diminuir os problemas das pessoas que ali estão. De já meu
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputada Detinha, por cinco minutos, sem
aparte.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA (sem revisão da
oradora) – Bom dia a todos, senhoras, senhores aqui da Assembleia,
nossos amigos da rede social, a nossa equipe aqui de imprensa. É um
prazer estar mais uma vez aqui, mas eu quero, inicialmente, parabenizar,
mais uma vez, as mulheres, usando a palavra da nossa amiga Helena
Duailibe. Hoje é o Dia estadual das mulheres. Nós mulheres que
conquistamos já muitos espaços e sei que ainda tem muito espaço
ainda a ser conquistado. E que cada uma de nós mulheres sejamos
exemplo de muitas mulheres que eu sei que ainda estão aí querendo dar
esse grande boom. Quero também, aqui, hoje usar a palavra “gratidão”.
Caros colegas, uma gratidão pelo que eu estou imensa de nosso evento
ontem. Evento esse que eu quero agradecer aos meus deputados
estaduais Vinícius Louro, Hélio Soares, que estiveram presentes,
fizeram convite mais cedo aqui na Casa. Também agradecer ao Vereador
Aldir Júnior, que estava presente, ao Deputado Federal Marreca Filho,
Deputado Josimar, ao vice-presidente da nacional Júnior Marreca, aos
pré-candidatos a vereadores, lideranças políticas, membros da Sociedade
Civil Organizada. Ontem tivemos um evento para que os pré-candidatos
as lideranças, o grupo do Patriota elevasse o meu nome, apresentasse
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como pré-candidata. A gratidão que eu tenho não só por aquele momento,
mas pelo carinho, principalmente, pela forma que me receberam, pela
bandeira literalmente levantada, pela força da mulher que eu vi no olhar
das mulheres e também dos homens, pelo perfume feminino que foi
dito ali que precisa, que tem a necessidade para que mulheres, nessa
data tão especial aqui do estado, a gente conquiste cada vez mais. A
gratidão aqui dos meus amigos, colegas de trabalho pela simpatia de
pegar na minha mão e dizer que eu sou uma mulher que tenho coragem,
mas eu não sou uma mulher que tenho coragem, sou uma mulher como
vocês homens, como as outras mulheres que têm aqui nessa Casa que,
a cada dia, a gente luta, que, a cada dia, a gente enfrenta por um estado
melhor e não por que não, uma capital melhor. Então, Edivaldo, aqui eu
lhe agradeço pelas palavras também, o Glalbert, que V. Ex.ªs me deram
ontem, pode ter certeza de que cada um de V. Ex.ªs aqui é mais do que
uma liderança, cada um de V. Ex.ªs, eu tenho assim um grande respeito,
respeito não só pela liderança, mas pelos políticos que V. Ex.ªs são,
representamos aqui nessa Casa, cada região, representamos cada classe,
cada um de nós deputados temos uma grande importância, Edivaldo,
na vida das pessoas, dos maranhenses. Sei que cada um de nós tem um
perfil diferente, alguns que falam mais, alguns que falam menos, alguns
que levantam a sua bandeira aqui na tribuna e muitos também que
levantam a sua bandeira, lá na sua base, no seu eleitorado, mas,
principalmente, nós estamos aqui nessa Casa, para fazer o nosso estado
melhor, para fazer os nossos maranhenses que acreditaram na gente na
urna e que a gente possa, sim, fazer cidadãos melhores. E essa minha
pré-candidatura aqui na capital, Edivaldo, é mais uma forma minha,
mas principalmente com o fortalecimento de estar nessa Casa, de ser
apontada pelo meu partido, e principalmente pelo apoio do Avante e
ontem pelo Patriota para dizer que vamos, sim, seguir em frente, mas
vamos seguir em frente com a força daqueles que acreditam em projetos
sérios, com a força daqueles que acreditam que uma política séria é o
que nós aqui da capital precisamos. Muito obrigada pelo espaço.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Mais algum deputado deseja fazer uso do
Pequeno Expediente?

IV -ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Parecer n.º 058/2020, da Comissão de
Constituição e Justiça e Cidadania, em Redação Final ao Projeto de Lei
n.º 384/2019, de autoria do deputado Dr. Yglésio, que dispensa a
necessidade de carimbos, impressões, relatórios e atestados médicos
para aquisição de medicamentos no estado do Maranhão e dá outras
providências. Deputado Yglésio, nós já estamos na Ordem do Dia, o
Projeto de V. Ex.ª conversou agora há pouco comigo. Deputado Yglésio
para encaminhar a votação, por 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Trata-se de um Projeto nº 384/2019, é um projeto que
moderniza a prescrição médica no estado do Maranhão. De fato, hoje,
a instrução normativa do Conselho Federal de Medicina já de muito
tempo ela prevê a possibilidade de receitas médicas, elas irem constando
apenas com o nome do médico e o CRM, a assinatura convencional e
o CRM. Qual exceção que existe hoje e que continuará existindo? As
receitas controladas para medicamentos de uso controlado. Não se
trata de inovação, o que a gente colocou de inovação nesta lei estadual
foi a possibilidade da gente fazer receitas eletrônicas com código de
barras e iCloud, que é uma inovação nacional e que com certeza vai
melhorar ainda mais o controle e a rastreabilidade das receitas no estado
do Maranhão. Diante disso, a gente pede aprovação os pares para
fazer a evolução realmente das prescrições médicas no Estado. Era
somente isso, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Obrigado pelo esclarecimento, deputado

Yglésio. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Parecer nº 065/
2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e Redação
Final ao Projeto de Lei nº 466/2019, de autoria do deputado Edson
Araújo, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai pata sanção. Requerimento à
deliberação da Mesa: Requerimento nº 101/2020, de autoria do
deputado Duarte. O deputado está ausente, fica transferido para a
próxima sessão. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão de quinta-feira,
dia 12 de março de 2020, fica incluído o Requerimento n.º 102/2020, de
autoria do deputado Ariston.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há orador inscrito.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem, senhor Presidente, deputado Wellington do Curso.
Se não tiver inscritos, possa me conceder o Grande Expediente, por
favor?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington, por 30 minutos, com
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
população do Estado do Maranhão, nosso mais cordial bom dia, que
Deus seja louvado. Senhor Presidente, todos sabem do meu
posicionamento com relação ao Governo do Estado do Maranhão.
Todos sabem que sou oposição à gestão comunista do governador
Flávio Dino. Todos sabem do comprometimento que eu tenho com o
povo do Maranhão, a responsabilidade que tenho com meu mandato e
a forma como conduzo os meus trabalhos na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Eu sou intransigente na defesa do direito dos
maranhenses, na luta pela melhoria da qualidade de vida dos
maranhenses. E é uma luta permanente. E todos os dias nesta Casa
fazemos o enfrentamento, fazemos o embate, o debate. E de um debate
que conhece a realidade dos maranhenses, que tem a origem, a vivência
igual dos maranhenses e é por isso que eu faço essa defesa na Assembleia
Legislativa permanentemente. Deputado Glalbert Cutrim, meu
Presidente, só rapidinho a atenção de V. Ex.ª e dos demais pares. Mas
hoje, presidente Arnaldo, deputado César, quero a atenção de todos os
pares porque faço este pronunciamento na manhã de hoje primeiro
pela minha consciência, minha consciência republicana e dos trabalhos,
das atividades que exerço no Parlamento estadual. Mesmo oposição ao
governador Flávio Dino, mesmo oposição ao Governo do Estado, hoje,
deputado César, eu ocupo a tribuna desta Casa para defender um
membro do governo do estado. Talvez o papel fosse da base do governo,
do líder do governo, mas eu não vi até o presente momento ninguém da
base do governo se pronunciar, nem um líder do governo se pronunciar,
portanto, eu não posso calar a minha consciência republicana e, mais
uma vez, mesmo oposição ao governo do estado, eu não posso deixar
de fazer esse registro. Portanto, ocupo a tribuna desta Casa, na manhã
de hoje, para defender um membro do governo que foi covardemente
atacado pelo deputado Duarte Junior, na última segunda-feira, durante
uma entrevista na TV Difusora, no Bom Dia Difusora, logo pela manhã,
um ataque desnecessário aos dois jornalistas que estavam fazendo os
questionamentos, jornalista John Cutrim e o jornalista Adalberto. No
meio da entrevista, o que me chamou a atenção foram as mesmas fugas
do deputado Duarte Junior que, até o momento, não veio fazer
esclarecimentos necessários com relação aos ataques de fake News
durante a campanha de 2018 ao deputado Wellington. E o que se viu,



QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2020                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
durante a entrevista na TV Difusora, foi um ataque ao deputado federal
Rubens Junior e ao seu pai, chamando o deputado Rubens Junior de
laranja, chamando o deputado Rubens Junior de plano B, dizendo que
o pai era ficha suja. Deputado Duarte Júnior é da base do governo, foi
do PCdoB, saiu recentemente do PCdoB, tem fotos com Rubens pai,
foto com deputado federal Rubens Júnior. Eu quero que V.Exas.
compreendam. O deputado estadual Duarte Júnior faz um ataque ao
membro do Parlamento federal, só não está nesta Casa, mas já foi
deputado estadual por dois mandatos. Assim como ele fez com o
secretário Rubens Júnior que é deputado federal e está como secretário,
quem não garante que não está fazendo nos subterfúgios ao presidente
Othelino, ao presidente Glalbert? Na primeira semana nesta Casa,
deputado Duarte Júnior teve um embate com o deputado César Pires
sem justificativa, um ataque desnecessário ao deputado César Pires.
Logo depois, protagonizou uma cena também de embate e de debate
com o deputado Zé Gentil, com o deputado Neto, com deputado
Yglésio, com o deputado Fernando Pessoa, com a deputada Detinha,
com membros deste Parlamento. O primeiro que registrei foi o deputado
César Pires. Mas por que o meu questionamento? Por que os
questionamentos dos procedimentos que eu nunca tinha feito para o
deputado Duarte Júnior até o momento? Fiz um questionamento na
segunda-feira ao deputado Duarte Junior, pedi até por favor que ele
pudesse esclarecer. Ontem eu solicitei que ele saísse do gabinete e
pudesse esclarecer. Ele veio à tribuna desta Casa, mas falou de outro
assunto, não deu satisfação nenhuma acerca de um crime gravíssimo
cometido por funcionários do Procon na época que ele era gestor, que
era o presidente do Procon, que era diretor do Procon. E a necessidade
dos esclarecimentos, dinheiro público sendo patrocinado durante o
horário de trabalho para prejudicar outras pessoas, desconstruir a
imagem. Isso não é grave; é gravíssimo. Isso é muito sério. E a denúncia
foi formalizada à Polícia Federal. Estamos tomando outras medidas
cabíveis, tem muito mais coisas. Estou levando outros documentos,
hoje, à Polícia Federal. Mas isso não é o palco do meu pronunciamento
na segunda-feira e o palco do meu pronunciamento na última terça-
feira, ontem. Hoje eu ocupo a tribuna da Assembleia Legislativa, mesmo
sendo oposição, para defender um membro do Governo, para defender
um membro do Governo que foi covardemente atacado durante uma
entrevista pelo Deputado Duarte Júnior à TV Difusora. Eu não tenho
procuração nenhuma para defender o Rubens pai e procuração nenhuma
para defender o Secretário Rubens Júnior. Posso até ocupar a tribuna
da Assembleia Legislativa em outros momentos para fazer crítica, para
cobrar, para denunciar sobre a sua gestão na Secretaria de Governo,
como assim o farei. Pode ter certeza disso, mas a gestão, a Secretaria,
não do cunho particular, não do cunho familiar. E o ato covarde de
chamar o Deputado Federal Rubens Júnior, Secretário de Estado, de
laranja, de plano B, de atacar o pai, de atacar a família, de que ele toma
café, de que ele almoça, de que tem reunião, de quem faz foto? Eu não
tenho procuração nenhuma do Secretário Deputado Federal Rubens
Júnior e nem do Rubens pai, nenhuma para fazer esse pronunciamento
e talvez até tenha surpreendido a todos. Como pode o Deputado
Wellington, oposição ao Governo do Estado, levantar a sua voz em
defesa de um membro do Governo do Estado? Faço isso com a minha
consciência republicana. É um ataque desnecessário. O Deputado
Rubens Júnior foi deputado estadual por dois mandatos. Está no seu
segundo mandato como deputado federal e nasceu no meio político. É
perfeitamente natural que tenha substituído o pai na política, mas o
que chama a atenção é a covardia de um político que está no Governo,
que é da base do Governo, se eleger no mesmo partido, que pediram
votos juntos, que até pouco tempo estava no PCdoB e mudou de
partido agora. Então um ataque ao Governador Flávio Dino, um ataque
ao Secretário de Governo. E eu esperava que alguém da base ou até o
líder do Governo pudesse fazer essa defesa, mas eu não estou aqui
para questionar, não estou aqui para criticar. Eu estou aqui para, neste
momento, mesmo sendo oposição, com a minha consciência republicana,
defender um membro do Governo do Estado que foi ultrajado,
covardemente, de uma pessoa próxima da família, de uma pessoa

próxima deles, que eu tenho certeza que não havia necessidade disso.
Com a palavra, Deputado Hélio Soares.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Obrigado, deputado, pelo aparte. Eu acho que é o momento oportuno,
uma vez que, daqui para frente, vai chegar na verdade o período
eleitoreiro. O que a essência desta Casa é norteada pelo equilíbrio dos
seus membros, os nossos deputados, os nossos colegas que pretendem
ser candidatos, que eu acho louvável até a atitude de cada um e a
coragem de colocar seus nomes à disposição da nossa população,
principalmente os ludovicenses aqui que a eleição é municipal. Nós
temos que ter equilíbrio, até para mostrar a nossa sociedade como é
que esta Casa aqui, apesar de ser composta por uma heterogeneidade,
aqui na Casa, existe um antagonismo? Existe, mas nós temos que ter
cuidado para não ofender, para não entrar nos lares de cada deputados,
mexer com brios de cada família. Nós temos primeiro que ter a
consciência quem quer ser candidato a uma metrópole, como é São
Luís, tem que primeiro demonstrar equilíbrio, primeiro saber ter a
consciência que onde termina os meus direitos começa os direitos dos
outros. A Constituição nos faz lembrar e respeitar cada um de nós. Eu
sou radicalmente contra quaisquer ofensas aqui na Casa ou em qualquer
lugar que seja a qualquer pessoa. E nós, como parlamentares, temos
que dar exemplos de dignidade, de respeitabilidade, de mostrar que nós
somos capazes de conviver, embora haja o antagonismo entre as
pessoas. Eu quero neste momento adicionar o seu pronunciamento no
sentido de restabelecer uma harmonia não só entre nós, mas entre
todos os candidatos, entre todas as pessoas, inclusive da família. Nós
não temos o menor direito de atacar familiares, principalmente
aproveitando o oportunismo do período eleitoreiro e não podemos
esconder que nós estamos num período eleitoreiro e tudo que nós
fazemos aqui na Casa reflete lá fora. Então, nós temos que ter cuidado
com o que nós podemos influenciar lá fora com o nosso
comportamento. Parabéns, acho oportuno, tirando alguns impropérios,
mas eu o parabenizo pelo pronunciamento, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Hélio Soares, muito obrigado pelo aparte.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Rigo Teles com a palavra, depois Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - Deputado
Wellington, parabenizo V. Ex.ª pelo posicionamento, até em V. Ex.ª
que é oposição ao Governo do Estado do Maranhão e está aqui
defendendo um deputado federal, uma liderança política que são aliados
do governo, são adversários de V. Ex.ª. Mas essa posição realmente
merece ser bem retratada porque o ex-deputado Rubens Pereira é uma
grande liderança política do Maranhão, já foi deputado por vários
mandatos nesta Casa, fez um excelente trabalho, e continua fazendo, e
assim elegeu o seu filho, deputado Rubens Pereira Júnior, para um
mandato de deputado federal, foi deputado estadual, federal agora e
vem fazendo um excelente trabalho. E agora sendo acusado dessa
maneira, sendo atacado por membro do próprio governo e V. Ex.ª
defendendo, eu parabenizo a posição de V. Ex.ª. E digo o seguinte,
como falou aqui o deputado Hélio Soares, as eleições vêm se
aproximando, cada dia que passa se aproxima mais ainda, os ânimos
vão se acirrando, mas não precisa chegar a esse ponto, a esse momento
de atacar familiares, de atacar colegas. Acho que para você crescer na
política você não precisa denegrir a imagem de ninguém, pisar em
ninguém, atacar ninguém e sim precisa falar de si, mostrar as suas
qualidades para que convença o eleitor a você ter êxito nas eleições.
Então, parabéns, deputado Wellington, pela sua posição.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –

Deputado Rigo Teles, muito obrigado pelo reconhecimento. E renovo
não só com V. Ex.ª, mas deputado Hélio Soares também, o apreço e o
carinho que tenho pelos dois, de viagens que já fizemos, de atuações
que já fizemos juntos. Deputado Rigo Teles e deputado Hélio, muito
obrigado pelos apartes. Deputado Yglésio, depois deputada, minha
Presidente, sempre presidente Cleide Coutinho. Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Eu queria
só fazer inversão, oportunizar primeiramente à deputada Cleide
Coutinho, em respeito ao gênero dela e ao carinho que tenho por ela, eu
gostaria de só fazer essa inversão, deputado, se V. Ex.ª não se ofender
com isso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Com a simpatia, o lisonjeio, deputado Dr. Yglésio. Deputado Cleide
Coutinho.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO
(aparte) – Então, deputado Yglésio, eu agradeço muito, muito obrigada
a V. Ex.ª, pelo carinho, pelo respeito. Deputado Wellington, V. Ex.ª me
falou hoje que talvez pela primeira vez V. Ex.ª fosse falar bem do
governo. Claro que V. Ex.ª está utilizando de um componente do governo
que respeitamos, chamado Rubens Pereira Júnior. Eu concordo quando
V. Ex.ª falou e meus colegas que me antecederam, que o Júnior nasceu
na política. Eu me lembro, deputado Edivaldo, que quando me
candidatei pela primeira vez, que cheguei em Matões encontrei aquele
menino de 22 anos também concorrendo lá em Matões, juntos eu e ele.
Inclusive uma reunião na Casa da família dele, onde fomos muito bem
recebidos, eu e Humberto Coutinho, e ali eu chamei o Rubens de
“Neném”, pela idade dele que era muito jovem. Mas o Rubens é uma
pessoa inteligente, preparada, se formou, fez concurso, ocupou cargos
importantes aqui nas comissões. Lá na Câmara também se destacou e
no cargo que ocupa merece todo o nosso respeito. Então realmente
lamento de coração que ele tenha sido atacado. O Rubens nunca laranja
de ninguém, ele sempre foi uma pessoa que lutou pelo que ele quis e
pelo que ele acredita e nele confio também. Concordo com V. Ex.ª e
parabenizo o seu pronunciamento. Obrigada, deputado Wellington,
dessa vez estamos juntos. Obrigada.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputada Cleide, muito obrigado e principalmente pelo
reconhecimento. E quem está falando isso é um deputado totalmente
um ponto fora da curva. Eu nunca fui à casa do deputado Rubens
Júnior e nem do deputado Rubão, não tenho nenhuma foto com o
deputado Rubão, não tenho nenhuma foto com o deputado Rubens
Júnior. Então é um deputado que faz esse reconhecimento e que na
manhã de hoje faz essa defesa e que tem total isenção para fazer o que
estou fazendo. Total isenção. Na manhã de hoje a senhora faz o
reconhecimento, do conhecimento e do contato que tem com a família
há bastante tempo, de conhecer o deputado federal Rubens Junior
ainda bem jovem. É jovem, mas ainda bem mais jovem, e a senhora
retratando isso, destacando isso, mas é a oportunidade inclusive para
registrar que, mesmo na oposição, eu tenho total isenção para fazer
porque eu não tenho contato com a família, não tenho aproximação,
não tenho procuração para fazê-lo. Como eu já falei, estou fazendo
isso com meu dever republicando, com minha consciência republicana.
Muito obrigado, deputada Cleide Coutinho. Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Deputado
Wellington, tem sido muito engrandecedor para o meu mandato conviver
com V.Exa. aqui desde o início. Nós já tivemos algum embate dentro da
política, que é uma coisa completamente natural aqui dentro da Casa.
Em nenhum momento, nós enveredamos pelo território da ofensa, da
descaracterização da persona que é construída há muito tempo. Vossa
Excelência é deputado, mas tem uma história de militância dentro do
ensino, dentro da classe empresarial do Maranhão que lhe fez chegar

aqui e que começou humildemente, não foi filho de rico, nada disso,
começou lá no Exército. Todos nós conhecemos a sua história aqui e
hoje V.Exa. faz oposição. Vossa Excelência no começo era situação. Por
motivos que não nos cabe recomeçar aqui a falar, mas houve um chamado
para que V.Ex.ª viesse para a oposição e assim tem feito. Tem meu
respeito e tem mais meu respeito ainda quando chega a uma atitude
como essa, porque muitos de nós aqui da base, por motivos que também
não cabe comentar aqui no momento até pelo exíguo tempo que a gente
tem, mas sobe à tribuna para fazer a defesa de uma boa pessoa acima
de tudo. Antes de falar do político, que é o Rubens Pereira Junior, nós
estamos tratando aqui de uma boa pessoa, o Rubens. Não posso dizer
que é um amigo porque a gente não tem uma relação profunda do ponto
de vista de ser amigo, mas é uma pessoa que a gente respeita bastante.
Ontem, por coincidência, conversei com ele e disse: “Vamos conversar,
vamos nos aproximar mais, vamos trocar mais ideia sobre São Luís,
porque o que importa é a gente oferecer um plano para a cidade
independente de qual de nós vence”. Eu espero que, por exemplo, em
outubro, eu seja o vencedor, mas a vitória não pode vir a qualquer
custo. A vitória tem que vir pautada em preceitos republicanos e não
no partido, mas nos preceitos republicanos, na ética, na urbanidade. O
que aconteceu ontem, que eu não vou nem tratar do nome desse sujeito,
que eu já alertei todo mundo aqui, todo mundo sabe o tipo de pessoa
que ele é, e eu não vou nem citar o nome porque não merece que saia da
minha boca o nome dele, esse sujeito fez essa ofensa absurda no
momento que ele mesmo repetiu várias vezes que estava indo para a
Difusora exercer um direito de resposta. Ele falou pelo menos cinco
vezes, ele fez foi atacar. Eu pergunto ao senhor, deputado Edivaldo
Holanda, que aqui me escuta neste momento, o senhor é o pai do
prefeito de São Luís, imagine o prefeito Edivaldo, que é um homem
bom, eu tenho discordâncias com Edivaldo em alguns pontos da gestão,
isso é completamente natural, porque nós somos pessoas, nós
pensamos diferente, mas eu tenho respeito gigantesco pela figura do
Junior que é um homem humano, é um prefeito dedicado à cidade. Se
ele tem uma ou outra limitação, eu também tenho as minhas, mas nada
disso invalida o que ele faz pelo fato de ele ser filho do Edivaldo
Holanda aqui. Nada que o Rubens tenha construído... O Rubens se
posicionou em votações, em momentos importantíssimos, em Brasília,
contra o Temer, defendendo o povo pobre do Maranhão várias vezes.
E não fez isso porque o Rubão, Rubens pai, que organiza, por exemplo,
tantas coisas aqui na Assembleia, nosso momento de recreação,
inclusive, às quartas-feiras, que esse sujeito é cansado de abraçar o
Rubens lá, foi cansado de pedir conselhos ao Rubens para besteiras
que faz aqui dentro deste parlamento. Chegar e atacar, de maneira vil,
por conta da eleição alguém que ele pede conselho. Para mim, isso é
coisa de gente sem caráter, covarde mesmo. Ele gosta de dizer que ele
não é filho. Ele pode não ser filho biológico, mas ele se elegeu nesta
Casa aqui como filho adotivo do Governador, utilizando a estrutura do
Procon, com 630 cargos comissionados, como nunca ninguém fez aqui
na história da Assembleia Legislativa do Maranhão, utilizar o cargo de
uma maneira tão absurda, utilizando emendas, colocando fotos de antes
e depois de dentadura, com o Governador liberando emenda para que
ele possa fazer o nome dele. Então isso nunca aconteceu nesta Casa.
Ele não é filho biológico; ele é filho adotivo. E é muito pior: utiliza de
expedientes criminosos - isso aí a Polícia Federal vai provar - para
denegrir imagens de pessoas como V. Ex.ª. Eu já fui vítima. Minha
esposa já foi colocada no meio da sujeira. Weverton Rocha já foi. Neto
Evangelista já foi. Adriano já foi. César Pires já foi. Uma pessoa como
essa que é incapaz de mostrar a sua posição política, porque quando
Haddad estava aqui e ele estava em cima do carro com Haddad, ele não
postou uma foto para não desagradar o eleitorado bolsominion que ele
tem. Ele foi para o evento do PCdoB do partido que fez parte e que o
acolheu junto com o Governador, e não colocou uma foto dizendo que
estava no movimento do Partido Comunista do Brasil, porque é
covarde, porque tem medo de mostrar quem é e não tem coragem de
falar os nomes aqui nessa tribuna. Dois dias foi desafiado por Vossa
Excelência, a se manifestar sobre a imundice que ele fez durante a
gestão do Procon, continuada pela noiva dele. Até quando quantos ele
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enganará? Simplício Araújo, de quem ele já foi atrás? Carlos Brandão?
Quem será o próximo? Ele tentou plantar uma tese de desunião nesses
veículos de imprensa com que ele tem relação, para dizer que nós
estamos brigando, que é uma guerra fratricida. Aqui não tem. Eu sou
amigo de Neto Evangelista. Eu sou amigo de Rubens Júnior. Eu me dou
bem com Bira do Pindaré. Eu tenho respeito pelo Dr. Madeira. Nenhum
de nós está se atacando. A única guerra que tem é contra a sujeira que
ele faz na política com essa milícia virtual, comandada dentro do
gabinete dele. Isso vai ser revelado nesta Casa, até o último dia da
campanha. Deputado Wellington, nós não vamos aceitar qualquer
deputado desta Casa, qualquer postulante à Prefeitura de São Luís. O
Jeisael Marx já foi vítima disso. Nós não vamos nos calar. Nós vamos
lutar contra esse sujeito que veio aqui, fingindo-se de pele de cordeiro,
mas é o pior de todos os lobos que por aqui já passaram. Muito
obrigado

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Yglésio, agradeço o aparte de Vossa Excelência. Inclusive
contar com a colaboração de Vossa Excelência e dos demais pares, não
ainda pelo meu pronunciamento e os ataques que eu sofri, mas solicitar,
inclusive, Deputado Yglésio, de Vossa Excelência e dos demais membros
da base, é o Deputado Duarte Júnior no Conselho de Ética por conta
desse ataque ao Secretário de Governo do Estado. Não ainda pelos
fakes, não ainda pela gestão e pelos ataques no Procon, mas uma
representação no Conselho de Ética, por conta do ataque ao Secretário
Rubens Júnior pelo que aconteceu na última segunda-feira, no
pronunciamento durante uma entrevista na TV Difusora. Com a palavra,
o Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (aparte) -
Deputado Wellington, eu, primeiro, quero saudar pelo o seu discurso,
mostrando um ato de grandeza, independente da sua posição política,
dentro desta Casa, V. Ex.ª, na verdade, tem assumido aqui nesse
momento uma imparcialidade e fazendo justiça. Eu falo também e não
entro, digamos assim, nos pormenores, mas eu quero dizer que eu fui
colega do Deputado Rubens Júnior, aqui nesta Casa, sempre foi uma
figura que, independente das nossas posições políticas, até em vários
momentos divergentes, sempre nunca faltou respeito, na nossa relação,
nas nossas posições e tendo exatamente a compreensão, o lado que ele
defendia, o lado que eu defendia, mas o Rubens nunca foi de usar
nenhum tipo de artifício que não tivesse dentro, digamos, da legalidade,
dentro da moralidade, e, acima de tudo, da responsabilidade de homem
público. E eu preciso também fazer essa declaração, exatamente porque
o Rubens antes de virar deputado federal foi o meu colega nesta Casa
e, como eu disse, os embates que nós tivemos sempre foram
extremamente respeitosos. E posso constatar na nossa vida que nós
compartilhamos aqui nesse Plenário, sempre o respeito, que ele sempre
tratou inclusive, não os adversários e a forma que ele sempre defendeu
as suas posições políticas sem usar, como eu disse, esses artifícios,
que não acredito que em algum momento façam esse tipo de acusação,
porque dificilmente esse tipo de acusação caberá ao deputado Rubens
Júnior, mas acredito que a sua posição aí hoje nessa tribuna, ela
engrandece o Parlamento e faz, digamos assim, uma justiça e um
reconhecimento a um ex-deputado estadual dessa Casa que sempre
teve o respeito de todos os colegas e, inclusive, os colegas que divergiam
das suas posições políticas, como eu, mas é importante que nesse
momento a gente tenha serenidade, tenha o equilíbrio e, acima de tudo,
o ato de grandeza de reconhecer, inclusive dos nossos adversários
políticos, também a capacidade de responsabilidade, como você
reconhece no deputado Rubens Júnior e eu também faço jus ao seu
discurso. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Roberto Costa, muito obrigado, até porque o carinho e
respeito que eu tenho por V.Exa., desde o início da primeira legislatura,
V.Exa. inclusive já deu muitas orientações ao deputado Wellington,

assim como o deputado César Pires, eu tenho um respeito e carinho
muito grande por V.Exa. Com a palavra, o deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) –
Deputado, muito obrigado pelo aparte, primeiro, parabenizá-lo por
ter a coragem de trazer um assunto e defender um deputado, um colega
parlamentar nosso e aí demonstra a sua grandeza porque também ele é
seu concorrente à Prefeitura, V.Exa. também se coloca como pré-
candidato a Prefeito de São Luís, e ele é um concorrente, V.Exa. tem
essa grandeza, de mesmo ele sendo seu concorrente, portanto adversário
político, vem aqui defendê-lo. Eu me senti na obrigação de fazer esse
aparte porque eu conheço por menor a história do Rubens Júnior.
Quando aqui cheguei nesta Casa, há muitos anos, já encontrei o seu
pai, Rubens Pereira, diga-se de passagem, um grande deputado, um
grande homem. Na oportunidade fiz uma grande amizade com essa
família, ele, o Rubens Júnior criança ainda, talvez já adolescente e eu
frequentava a casa dessa família. Conhecia o Rubens Júnior e uma vez
eu me lembro que eu disse para o pai dele: esse é um jovem, um
adolescente que qualquer pai gostaria de tê-lo como filho e qualquer
homem gostaria de tê-lo como genro. Logo depois, alguns anos depois
ele foi candidato, uma candidatura legítima, diga-se de passagem, a
deputado estadual e foi eleito e o pai renunciou para que ele pudesse
ser candidato. Eu quero dizer que as legislaturas que tivemos com o
Rubens Júnior, eu fui colega dele me parece que em dois mandatos, foi
um grande deputado, uma grande revelação. Como está sendo até hoje
uma grande revelação na política maranhense. Em relação ao Rubens
Pereira, o pai, sempre ocupou cargos públicos e atualmente ocupa
cargo público também, aqui nesta Casa neste Poder, e pelo que eu
saiba, ele não tem nenhum problema a nível judicial, pelo que eu saiba,
em questões judiciais que lhe impeça de ocupar cargos públicos. O
trabalho que o Rubens Júnior fez, como deputado federal pelo
Maranhão, as causas que ele defendeu pelo povo do Maranhão como
deputado estadual e como deputado federal, e agora como Secretário
de Governo temos que dizer que sempre foram causas exitosas e ele
sempre se saiu com grande mérito. É um grande político. É um dos
jovens maranhenses, uma das reservas técnicas na política do Maranhão,
no meu ponto de vista. Portanto, faço esta defesa. Espero que o nosso
outro colega que fez as acusações, que ele pense e repense dentro de
uma reflexão no que ele disse e que possa... porque nós, nenhum de
nós aqui temos compromisso com o erro, acho que não devemos ter
compromisso com o erro. Se ele achar que está errado, que ele se
retrate publicamente, porque também ele é um grande candidato, um
nome que está aí à disposição do povo do Maranhão, de São Luís, e
que eu acho que ele precisa se retratar nessa questão. Então fica aqui a
minha posição em defesa do Rubens Júnior, em defesa veemente, uma
posição veemente de defesa do Rubens Júnior, como homem, como
pai de família, como deputado estadual, como deputado federal e como
secretário. É uma grande reserva moral e política e técnica da política
do Estado do Maranhão. Muito obrigado. E aí você parabéns, por essa
coragem, pela maturidade e pela grandeza de defender um adversário
do senhor aqui desta tribuna.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, só com a sua benevolência, ainda a deputada Helena, por
gentileza. A deputada Helena com a palavra. Deputado Antônio Pereira,
muito obrigado.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(aparte) – Deputado Wellington, eu lhe conheço antes de você entrar
na política e eu tive a oportunidade, naquela época, de conversar com
V. Ex.ª, inclusive de lhe dar conselho. Porque eu acho que a pessoa que
tem mais experiência sempre pode aconselhar, e esse conselho é bem-
vindo. Então sempre lhe conheci e por isso para mim não é surpresa a
sua atitude hoje. Porque você é um homem de caráter, V.Exa. tem toda
a sua trajetória e tem demonstrado isso. Então, inicialmente, eu quero
parabeniza-lo, mas não estou surpresa com essa sua atitude hoje porque
eu o conheço antes de entrar na política e não poderia me calar porque
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eu tive uma participação grande na política maranhense, na gestão do
ex-governador José Reinaldo, de 2004 a 2006, quando eu convivi
bastante com o Rubens Pereira. Naquela época, ele deputado, um
homem que na verdade sempre foi um grande articulador e, por uma
decisão mais na frente de família, quem ingressou foi exatamente o
Rubens Júnior, que eu não tinha contato, mas passei também a admirar.
Por quê? Rubens Júnior fez tudo aquilo que os meus colegas que me
antecederam já falaram, e eu não vou falar de Rubens Júnior como
deputado federal, como deputado estadual, sobre a sua atuação
parlamentar, mas eu vou falar de Rubens Júnior pelo que eu tenho
observado, desde o ano passado, foi quando eu ingressei aqui como
deputada estadual. Tenho acompanhado como gestor, como já foi dito
aqui, fiel aos seus compromissos, não deixando de defender as suas
colocações, mas em nenhum momento preocupado em aparecer,
preocupado em pisar as pessoas, mas preocupado com a gestão, tanto
é que era muito mais cômodo para o Rubens não estar na secretaria,
porque eu já fui secretária e, às vezes, você está numa secretaria e diz
mais “não” do que “sim”. As pessoas que têm projeção, que querem
ocupar cargos públicos, e isso não foi escondido de ninguém, o desejo
de Rubens Pereira Júnior é ser prefeito de São Luís. Ele então poderia
pensar em não aceitar esse desafio que o governador colocou por ser
um homem de sua estrita confiança porque é um homem digno, leal e
competente. Aí ele aceitou o desafio sem se preocupar, como as pessoas
dizem, em queimar sua imagem. Tem estado na secretaria dizendo
“sim”, dizendo “não”, presente, trabalhando e, portanto, não merece
ser caluniado. Para subir, a gente não precisa pisar ninguém, todos nós
temos espaços. V.Exa. está dando essa demonstração hoje de grandeza
como tem feito em todas as causas justas, por isso eu não poderia
também deixar de parabeniza-lo e dizer que não concordo com injustiças.
Na vida, nós precisamos ser justos, pois a injustiça dói bastante. Muito
obrigada.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Dra. Helena, muito obrigado. Eu fico lisonjeado. A senhora sabe o
carinho e o amor que eu tenho pela senhora, ele é incondicional. Muito
obrigado mesmo. Obrigado pelo reconhecimento, obrigado mesmo, de
coração. Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) –
Deputado Wellington, primeiro dizer da sua indignação, que é indignação
de todos os colegas. O senhor é oposição aqui, mas hoje consegue unir
a Assembleia em prol do respeito e em prol da defesa de uma família.
Quando se ataca o jovem inteligente, educado, bom caráter, boa pessoa
como o Rubens Júnior, que é deputado federal e ocupa o cargo de
secretário, ataca-se também este Parlamento, porque ele fez parte disso,
parte dele faz parte disso aqui. Nenhuma das máfias no mundo se
ataca família, ao contrário, respeita-se família. Quando V.Exa. desde
segunda-feira, vem aqui repetidas vezes cobrar providências, cobrar
respeito, é porque sua voz é de indignação. Essa indignação é também
dos colegas. Deputado Wellington, o senhor pode contar com a gente.
E eu estendo toda a minha solidariedade ao senhor, a família do senhor
Rubens, que se faz presente aqui. E o que precisar de mim para que a
injustiça não aconteça, principalmente quando constrange a família,
quando constrangeu a sua filha de 17 anos, que o senhor falou aqui, é
porque realmente vai no íntimo da pessoa. Minha solidariedade, meu
abraço fraterno. E eu tenho certeza que só se resolve isso com punições
severas, porque de irresponsável em rede social já tem muitos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rildo, inclusive V. Ex.ª também já sofreu ataques lá na cidade
de Imperatriz. Eu me recordo, e V. Ex.ª me relembrou ontem. Mas,
para finalizar, Presidente, eu preciso trazer à memória duas situações.
A primeira delas protagonizada por V. Ex.ª, Deputado Edivaldo, V.
Ex.ª estava ligeiramente desatento, prestando atenção em nosso amigo
César Pires. E eu estava dizendo que eu preciso trazer à memória duas
situações, uma delas protagonizada por V. Ex.ª, protagonizada por V.
Ex.ª, por quê? Durante o meu primeiro mandato, nós tivemos alguns

embates, embates calorosos. E eu devo muito a V. Ex.ª também, o
aprendizado na tribuna, no parlamento por conta disso. Inclusive eu já
falei uma vez para V. Ex.ª que num determinado embate com V. Ex.ª, eu
tremi as pernas aqui nesta tribuna em debater com o grande tribuno
Edivaldo Holanda, ex-constituinte. Mas isso fez com que fortalecesse
não só o meu mandato como parlamentar e os meus valores. E tivemos
embates, mas nunca ataquei V. Ex.ª familiarmente, nunca ataquei o seu
filho, o Júnior. Eu atacava, eu debatia, eu criticava, eu fiscalizava como
eu ainda o faço, a gestão, mas nada pessoal contra V. Ex.ª e contra o
filho de V. Ex.ª. O segundo eu quero trazer à memória com o Deputado
Neto Evangelista, em determinado momento, tivemos um embate aqui
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Eu fui um pouco
ofensivo, um pouco mais agressivo, um pouco mais áspero e, na
verdade, eu não deveria ter tocado no nome do saudoso, do finado pai
do Deputado Neto Evangelista. E, quando o Deputado Neto Evangelista
partiu para cima de mim no debate, eu me calei. Não era o momento de
esticar a corda, de romper, de bater, de brigar. Eu me calei. E, no
momento oportuno, eu fiz este reconhecimento e pedi desculpas ao
Deputado Neto. Fiz, inclusive, referência elogiosa a data de aniversário
de seu pai. Então a forma como eu conduzo a minha vida, como conduzo
o meu trabalho. Eu não tenho sangue na política. Eu não tenho
sobrenome na política e nem me aproximei do Governo do Estado,
Governador Flávio Dino para me aproveitar ou para tirar algum benéfico.
Faço hoje oposição com muita responsabilidade. Vou continuar na
oposição. Estou na oposição. Sou oposição, mas utilizei o Grande
Expediente, hoje, para fazer um registro. E este registro é de defesa de
um membro do Governo Flávio Dino, de um Deputado Federal. Foi
membro nesta Casa em dois mandatos e hoje é Deputado Federal,
Secretário de Governo. E deixando bem claro: sou oposição, vou
continuar oposição. Vou subir em determinado momento nesta Casa
para fazer algum tipo de cobrança, de solicitação com relação à gestão
do Secretário Rubens Júnior. Não tem problema nenhum, mas na manhã
de hoje, com senso de justiça, na manhã de hoje com a minha consciência
republicana, tranquila, eu não posso me calar diante do que aconteceu
na última segunda-feira e a minha solidariedade ao jornalista John
Cutrim, a minha solidariedade ao jornalista Adalberto e a minha
solidariedade, a minha defesa ao membro do governo Rubens Júnior. E,
mais uma vez, não tenho autorização, nem liguei, eu nem tenho o
telefone do Secretário Rubens Júnior, eu não tenho contato nem
aproximação com o Rubens Pereira. Hoje que eu peguei o seu telefone
com o deputado Glalbert. Então, eu não sou próximo da família, próximo
da casa, nunca fui à casa de nenhum dos dois, não tenho aproximação,
não tenho amizade, mas eu tenho respeito e esse respeito, ex-deputado,
ex-prefeito Rubens Pereira, é que me fez subir na tribuna desta Casa
não para defender a velha política, a nova política, mas a boa política,
o respeito, respeito à família de V.Exa., respeito à família do Secretário,
e o questionamento: quem será o próximo alvo? Será o Secretário
Márcio Jerry? Porque ele foi dizer que na SECAP só tem vagabundo,
não respeita nem o governo que ele faz base, que é da sua base, ele não
respeita nem a SECAP, os supostos áudios divulgados se forem
realmente, de sua autoria, ele ofende a base do governo, ofende a
Secretaria do Governo, ofende a Secap chamando só de vagabundo,
quem será o próximo alvo? O deputado federal Márcio Jerry? O próximo
alvo será o presidente Othelino? O próximo alvo será o vice-governador
Carlos Brandão? Porque não tem limite. Uma pessoa que tem o convívio,
que tem o contato, que tira foto, que vai na casa, que joga futebol nas
quartas-feiras, que abraça, que pede conselho e vem chamar o secretário
de Estado de laranja, de plano B, acusar a família, acusar o pai. Que o
deputado venha aqui dizer que eu estou mentindo e o mais importante
se retratar com o governador, que não é o seu pai biológico, mas é o seu
pai adotivo, que ele venha aqui se retratar com o governador Flávio
Dino. Foi afronta ao governador Flávio Dino, que ele venha se retratar
com o secretário Rubens e com o Rubens Pereira, que venha se retratar
com o resto da Casa, porque estou solicitando representação no
Conselho de Ética, por produzir fake News, contra um secretário de
governo, que é da sua base, não estou tratando nem do meu caso ainda,
estou na manhã de hoje defendendo o secretário de governo, defendendo
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um membro do governo Flávio Dino e solicitando que o Conselho de
Ética possa apreciar esse fake news produzido contra um secretário de
governo. Era o que tinha para momento, senhor presidente, mas ratifico
o meu posicionamento: sou oposição ao governo do Estado, vou
continuar oposição ao governo do Estado, mas não podia me calar
diante do que aconteceu e principalmente, na manhã de hoje, eu defendo
um membro do governo Flávio Dino. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
Parlamentar Solidariedade, por oito minutos. Declina. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição.
Declina. Bloco Parlamentar Democrático.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Declinaram.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de
Ordem) – Não, senhor Presidente, quem tem o comando sou eu, eu que
sou líder, viu? Mas primeiramente é só uma questão de ordem. Eu não
vou usar a tribuna, mas quero lhe parabenizar de como caiu bem essa
cadeira onde V. Ex.ª está sentado hoje comandando a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Uma pessoa experiente, uma pessoa
vivida, um intelectual, um compositor, um cantor, representante de
várias categorias aqui.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Tenor e Pastor.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Tenor e
Pastor. Então eu quero só lhe parabenizar, que caiu muito bem a
Presidência desta Casa, V. Ex.ª sentado nessa cadeira, onde tem uma
vasta experiência dentro da política e eu aprendo bastante com Vossa
Excelência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Muito obrigado, querido deputado Vinícius
Louro. PSDB, por cinco minutos. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Nada mais haver a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Décima Sétima Sessão Ordinária de
Segunda Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dez de março de dois mil e vinte.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell

Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio
Macedo, Felipe dos Pneus, Othelino Neto, Paulo Neto e Professor
Marco Aurélio. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra
aos Deputados Antônio Pereira, Rigo Teles, Doutor Yglésio e Wellington
do Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em primeiro turno, tramitação ordinária, a discussão e votação dos
Projetos de Lei nºs: 319/2019, que institui o Dia Estadual do Frentista
e dá outras providências; 320/2019, que institui o Dia dos Trabalhadores
em Transportes Rodoviários no Estado do Maranhão e dá outras
providências; 338/2019, que institui a Semana Estadual de Segurança
nas Escolas, no âmbito do Estado do Maranhão e  390/2019, que
institui o Dia Estadual do Pastor Evangélico, todos de autora do
Deputado Adriano, todos com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Os referidos Projetos de
Lei foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação.
Submetido à deliberação da Mesa foi deferido o Requerimento nº 099/
2020, de autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja retirado de
tramitação o Projeto de Lei nº 049/2020, de sua autoria, que institui o
programa de prevenção e controle do diabetes, através de diagnóstico
precoce, nas crianças e adolescentes matriculadas na rede pública de
ensino do Estado do Maranhão. Na forma regimental, foi incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, o Requerimento nº 101/
2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, os Deputados Rafael Leitoa e Duarte Júnior se pronunciaram
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 11 de março de 2020.

SESSÃO SOLENE DO DIA 09 DE MARÇO DE 2020 ÀS 11h.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão solene, convocada para entrega da
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman, a senhora Silvia
Cristina Costa Leite, concedida por meio do Projeto de Resolução
Legislativa nº 073/2019, oriundo da Resolução Legislativa nº 994/2019,
de autoria da deputada Daniella Tema. Convido para compor a Mesa a
Senhora Ana do Gás, deputada estadual e secretária de Estado da
Mulher, neste ato representando o governador Flávio Dino; Senhor
Raimundo Ferreira, coordenador do grupo reflexivo de gênero do
Tribunal de Justiça; Senhora Viviane Fontenele, delegada e chefe do
Departamento de Feminicídio do Maranhão; Senhora Susan Lucena,
Diretora da Casa da Mulher Brasileira; Senhor Miguel Alves da Silva
Neto, perito geral da Perícia Oficial do Maranhão. Convido todos para
ouvirmos a cantora Milla Camões e recebermos a homenageada. Peço
a todos a se postarem em respeito para ouvirmos o Hino do Maranhão,
interpretado por Milla Camões. Assistiremos agora a um vídeo sobre
a vida da homenageada. Concedo a palavra a deputada Daniella Tema,
autora da proposição.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Senhora
Deputada Dra. Helena Duailibe, Procuradora da Mulher da Assembleia
Legislativa. Senhora Ana do Gás, deputada estadual e secretária da
Mulher, neste ato representando o governador Flávio Dino; Senhora
Silvia Leite, Silvia Cristina Costa Leite, homenageada desta sessão
solene; Senhor Raimundo Ferreira, coordenador do Grupo Reflexivo
de Gênero do Tribunal de Justiça; Senhora Viviane Fontenelle, delegada
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e chefe de Departamento de Feminicídio do Maranhão; Senhora Susan
Lucena, diretora da Casa da Mulher Brasileira; Senhor Miguel Alves
da Silva Neto, perito-geral da Perícia Oficial do Maranhão. Senhoras,
senhores parlamentares, galeria, imprensa, internautas, telespectadores
da TV Assembleia, ouvintes da rádio Alema, funcionários deste Poder.
É em nome da nossa homenageada Silvia Leite, que recebe neste dia a
comenda mais importante desta Casa, quero saudar de forma toda
especial a vocês mulheres que estão aqui hoje neste ato tão importante
de homenagem a essa querida, que é a Silvia. Silvia, minha querida,
desde que te conheci o meu encantamento por ti, pelo teu trabalho foi
logo imediato, logo ao ouvir os primeiros relatos de mulheres que
foram atendidas pelo Projeto Saeem implantado no Hospital Socorrão
II, em São Luís. Eu que fui gestora do Hospital Macrorregional de
Presidente Dutra, também conhecido como Socorrão, e conheço de
perto o quão vulnerável é um paciente que procura um hospital,
principalmente se é uma mulher em situação de violência doméstica.
Sílvia, tu és uma mulher admirável. Você é a prova viva de que se nós,
seres humanos, olhássemos um pouco mais para o lado, erguêssemos
a cabeça para estender a mão para o próximo jamais perderíamos tempo.
Ao contrário, estaríamos praticando talvez o maior ensinamento de
Jesus Cristo, destacado em Marcos 12:33: Amarás o teu próximo
como a ti mesmo. Em simetria com o 5º mandamento: não matarás. E
há muitas formas de matar, e a violência é uma delas. Sílvia Cristina
Costa Leite, 63 anos, maranhense, filha de Faustino Costa e mãe de
Tainakan Costa Leite Santos, assistente social e atleta, nasceu em São
Luís no dia 29 de julho de 1957. No ano de 1982, graduou-se em
Serviço Social e concluiu a pós-graduação em Sociologia em 1985,
ambos pela Universidade Federal do Maranhão. Nossa homenageada
apresenta um largo histórico de atuação na área de Desenvolvimento
Social, principalmente no que se refere à saúde da mulher, onde
participou como membro do Fórum Maranhense de Mulheres e
atualmente exerce o cargo de Coordenadora do Setor de Atividades
Especiais Espaço Mulher (Saeem), do Hospital Municipal Socorrão
II. Sílvia Leite foi uma das fundadoras do Saeem e, desde 2013, está à
frente da coordenação do programa. O projeto é pioneiro no atendimento
humanizado às vítimas de violência doméstica que dão entrada no
hospital, recebendo orientações e acompanhamento dentro da rede de
enfrentamento do problema. Naquela ocasião em que nos conhecemos
no Socorrão II, estava com toda a minha equipe e percebemos o amor
e o brilho nos olhos de quem conseguiu ajudar centenas de mulheres a
escapar da morte física, porque a violência, quando não mata, fere
almas, corta corações, mutila desejos e em muitos casos aprisiona para
sempre a vítima na solitária do medo, dos traumas e no abismo da
depressão. O Saeem ganhou destaque nacional e foi classificado como
a melhor experiência do Maranhão na área do atendimento às mulheres
em situação de violência doméstica, na 15ª Mostra Brasil Aqui tem
SUS. Ao longo desses mais de 40 anos de carreira, Sílvia Leite foi
fundadora do Grupo de Mulheres da Ilha e do Centro de Cultura Negra
do Maranhão, nos anos 80, bem como do Grupo de Mulheres Negras
Mãe Andressa em 1982. Foi diretora do Centro de Saúde do Quebra
Pote, também é membro do Fórum Maranhense de Mulheres, é membro
da Rede Amiga da Mulher, coordenadora do Saeem, vice-presidente do
Conselho Estadual da Mulher, diretora do Sindicato das Assistentes
Sociais do Maranhão, também é integrante da Federação Nacional das
Assistentes Sociais e foi eleita, pelo voto, como presidente do Conselho
Municipal da Condição Feminina em São Luís. Que currículo
extraordinário, hein, Sílvia?! Manuel Beckman, nome dado a este Palácio
da Assembleia Legislativa e nome do personagem histórico que nomeia
simbolicamente a nossa medalha, foi, acima de tudo, um profeta da
liberdade, lutou por direitos, se insubordinou contra a lei vigente em
1812, o ideal libertário de Manuel Beckman se manifesta aqui, hoje,
através da nossa profeta da liberdade contemporânea, Silvia Leite.
Sílvia também luta diariamente para que nossa mulheres possam ser
livres, para que possam ter os direitos delas de serem o que quiserem
ser, da livre opinião de ideias, do direito de discordarem quando não
acharem que devem concordar, que possam ser livres para expressarem
sua fé, o direito de ir e vir de que não precisam pedir permissão, que

podem amar sem opressão, sem violência e sem preconceitos. No
Parque Bom Menino, Silvia Leite, no tempo em que era atleta, certa
vez teve o desprazer de ouvir de um andarilho: “O circo chegou porque
os macacos estão na cidade”. Para este homem e para todos os homens,
o circo das mulheres chegou e não toleraremos violência verbal ou
física. Esse tempo acabou. Nós precisamos de mais amor. Que orgulho
temos de você, Sílvia Leite. Em nome de todas as mulheres, muito
obrigada. Parabéns por acolher e defender todos os dias as nossas
mulheres maranhenses. Obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
HELENA DUAILIBE - Convido a deputada Daniella Tema para fazer
entrega da Medalha Manuel Beckman a senhora Silvia Cristina Costa
Leite. Convido a deputada Daniella Tema para assumir a presidência
dos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Convido a homenageada, senhora Sílvia Cristina
Costa Leite, para fazer uso da palavra. Gostaria aqui também de registrar
a presença e agradecer ao deputado Zito Rolin e o Deputado Wellington
do Curso.

A SENHORA HOMENAGEADA SILVIA CRISTINA
COSTA LEITE - Bom dia a todos e todas. Quero saudar a Mesa na
pessoa da Senhora Deputa da Daniela Tema, autora do Requerimento;
a Senhora Ana do Gás, Deputada Estadual, Secretária do Estado da
Mulher, representando o Governador Flávio Dino; o Senhor Raimundo
Ferreira, Coordenador do Grupo Reflexivo de Gênero do Tribunal de
Justiça; a Senhora Deputada Dra. Helena Duaillibe, Procuradora da
Mulher na Assembleia; a Senhora Viviane Fontenele, delegada e chefe
do Departamento de Feminicídio do Estado do Maranhão; Susan
Lucena, Diretora da Casa da Mulher Brasileira; Senhor Miguel Alves
Neto, perito geral da Perícia oficial do Estado do Maranhão. Bom dia
e agradeço a Deus por estar aqui pelos 63 anos, pela família. Eu tenho
três famílias: a família biológica materna, a família biológica paterna e
a minha família de criação. A minha mãe foi a empregada doméstica da
família Colares Moreira. E, aos meus sete anos, ela decidiu seguir a
vida dela, conhecer outra pessoa, casou. E eu tenho seis irmãos desse
relacionamento da minha mãe. E do meu pai são nove irmãos, também
com uma outra pessoa. E da minha família de criação, Colares Moreira,
eu tenho duas irmãs que até hoje a gente convive numa relação muito
boa, amigável e respeitosa. Então eu cresci no coletivo familiar. Eu vivi
a minha adolescência no coletivo esportivo. Eu fui para a universidade,
participei de um movimento também coletivo, que foi a luta pela meia
passagem, juntamente com outros companheiros como Aldenor Salgado,
já falecido, Renato Dionísio, Maria Olivia Pacheco, já falecida. Então,
assim, a minha vida sempre foi dentro de um coletivo de luta não só no
ponto de vista familiar, mas também esportivo. E, hoje, dentro do
movimento feminista, a gente tem participado de várias instâncias,
como as faixas, as bandeiras aqui representam exatamente esse coletivo
amplo. E é essa a história nossa de luta. Receber a Medalha Manuel
Beckman, vendo a história dele. Ele também foi um homem que lutou
pela liberdade do Maranhão e do Brasil, por isso foi enforcado, porque
era um rebelde, porque tinha sonhos de liberdade. E nós somos
descendentes também do povo negro que lutou por liberdade. Meus
antepassados, a minha raiz africana, a minha raiz, a minha essência de
mulheres negras. Tivemos um legado muito importante nesse país e
nesse estado, nessa cidade. Temos o exemplo da Catarina Mina que
conseguiu mudar o rumo de sua vida e libertar outras mulheres porque
comprava as escravas, porque ela tinha condição. Então a nossa vida
enquanto mulheres, mulheres negras, mulheres ativistas é sempre ter
formas de lutar e formas de garantir direitos não só individuais, mas
principalmente o direito coletivo, porque não adianta termos liberdade
se a outra não tem. Então, quando eu vejo “ninguém larga a mão de
ninguém”, isso tem que ser uma prática diária. E é uma prática que tem
a ver com a nossa essência de ser humano, é uma prática que tem a ver
com a nossa visão de mundo. Hoje o Brasil é o quinto país mais
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violento do mundo. O índice de violência contra as mulheres - a maioria
mulheres negras no país, por ser a maioria da população- é enorme. As
estatísticas mostram isso. E o Maranhão não vai atrás. O trabalho que
nós fazemos no Socorrão II. O diretor do Socorrão está aqui, o Fabrício.
É um trabalho em que a gente identifica essas vítimas por etnia. Então
as mulheres negras continuam sendo vítimas de violência também no
Socorrão II, que é um trabalho mais ligado que nós temos de entender
essa violência, porque nós atendemos as vítimas. E tudo que nós temos
feito na nossa vida, nesses quarenta anos de militância, nesses sete
anos de Socorrão II, é exatamente fazer esse exercício da nossa missão,
do nosso legado, contribuir para mudança de comportamento,
contribuir para mudança de atitude, contribuir para que as pessoas
possam ter realmente dias melhores em sua vida. Então a gente sabe
que o machismo, hoje, que impera no nosso país, na cidade, é ranço da
nossa sociedade patriarcal machista, homofóbica, preconceituosa e
intolerante, que tem colocado a sociedade, hoje, em xeque. Então, hoje,
a nossa luta não é contra um homem só, mas é contra esse sistema que
reacendeu a partir do momento que tivemos esse novo Presidente,
todas as formas de intolerância, de desrespeito. E as mulheres estão
nessa linha de frente, sendo mortas todos os dias. Hoje o nosso trabalho
é justamente discutir, mexer nessa estrutura do patriarcado e do
machismo na nossa sociedade. Então, hoje, nós temos que entender,
cada vez mais, que precisamos estar dialogando, sociedade, poder
público, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, para que haja mudança
de resultados. E esse trabalho, essa homenagem também é um resultado
coletivo. Delegada Kazumi Tanaka, uma grande parceira nesse trabalho
todo, não só enquanto profissional, mas também como mulher e como
pessoa. A defensora Lidevânia, a Thaisa, a Flor, Francisca, Ângela,
todas as mulheres que estão aqui, do Saeem, da Marcha Internacional,
todas que estão aqui. O Sasema, que são espaços que temos militado e
é um espaço que a gente tem aprendido. Então, eu sempre digo que nós
temos que manter firme a esperança, temos que manter firme e saber
quem é o nosso opositor, porque às vezes a gente se confunde entre
nós e acaba tendo conflito e a gente tem que ser muito mais sábia de
que não adianta estarmos nesse conflito que não nos acrescenta, a
gente tem que agregar valores, a gente tem que agregar responsabilidade,
a gente tem que agregar responsabilidade para mudar o que está aí.
Então, tem sido assim uma trajetória interessante, ontem me
perguntaram, Silvia Leite tu vais te aposentar? Eu disse, só Jesus sabe!
É porque a gente continua tendo o estímulo e continua tendo gás.
Perguntaram: mas o que que tu fazes para te manter inteira? Vinho,
vinho é bom. O vinho é bom para o coração, um cálice de vinho, por
dia, não faz mal, o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em
vinho, então, o vinho ele é abençoado. Então, a gente precisa também
cuidar de nós, cuidar da nossa vida emocional, da nossa vida psicológica,
da nossa vida sexual, porque é um conjunto de ações que o nosso
corpo precisa para estar bem, precisamos dormir bem, precisamos
diferenciar o que pudemos trazer para nós, o que não pudemos trazer
para nós, precisamos blindar as nossas emoções porque se a gente
ficar às vezes pegando tanta informação negativa, a gente acaba
adoecendo, a gente tem que ser estratégica até nisso, o que eu devo
trazer, o que não devo trazer, o que que eu devo repelir? Então, isso
são estratégias que eu aprendi nessa história da mulher negra em nosso
país, mulheres que foram estrategistas em tudo o que fizeram, mulheres
que conseguiram por meio da sua religião armar os pontos de fuga,
mulheres que tiveram a capacidade de produzir uma cultura, de traduzir
uma história, de traduzir um modo de vida, de interferir na alimentação,
na nossa cultura e em toda a sua essência. Então assim, eu tenho a
agradecer a esse momento, a Mary Ferreira, companheira de militância
também, iniciamos o movimento eu tinha 22 anos, ela tinha 24, e nós
começamos a militância nesse período aí, nós éramos as meninas do
movimento e nós enfrentamos muitas dificuldades para chegar aonde
nós chegamos hoje, e não foi fácil, tivemos que enfrentar o machismo
bem diferente do que está hoje, mas hoje está pior ainda, mas a gente
conseguiu chegar até aqui na nossa geração das 60, e a gente consegue
realmente fazer o que é melhor. Também tem aqui uma jovem que
convivi, conviveu comigo na infância, me acompanhava nas palestras,

que é a Taline Falcão, hoje, é assistência social espelhada em Silvia
Leite, está indo para o doutorado, e é isso. Então, nós temos estar
incentivando as pessoas a crescerem. Então assim, o nosso trabalho é
incentivar e eu coloco aqui, para a Procuradora Helena Duailibe, que a
gente precisa ter uma luta com relação ao cartão de transporte de
gratuidade para mulheres em situação de violência. Esse projeto foi
aprovado em 2018, foi sancionado, mas até hoje nós não conseguíamos
que esse cartão ele seja materializado, né, o CRAM é a entidade do
município responsável por esse trabalho, mas até hoje esse projeto
não saiu do papel e nós temos acompanhado muitas mulheres em
situação de violência nas delegacias, no IML, através do Uber, através
do ligue táxi que pagando à vista 30% mais barato. Então, a gente
precisa que essa estrutura governamental ela venha pra a prática e isso
é uma vivência que nós temos sinalizada, a gente não pode viver só de
propaganda, a gente precisa viver de ações eficazes, dentro das políticas
públicas de saúde, de educação e assistência social, porque a população
precisa desse serviço. Então, eu sou agente pública, sou da saúde e
tenho aprendido como profissional, como a gente precisa ter cada dia
esse entendimento de que a nossa profissão é uma missão, que a nossa
profissão é um sacerdócio, que a nossa profissão ela está acima de
qualquer situação porque aquele usuário ele vem bater na nossa porta,
ele precisa de resposta, tanto na saúde como na assistência social, e
hoje o SUAS, Sistema Único da Assistência Social está ameaçado por
este governo que está aí, e a gente precisa estar reagindo porque
respostas que nós precisamos ter. Ontem, o Chile deu uma lição de
cidadania, as mulheres levaram milhões e milhões de mulheres à rua
contra o governo parecido com o nosso. Então, a gente precisa saber
que o nosso lugar é um lugar estratégico, é um lugar de luta, a nossa luta
não é contra o homem, mas é por garantia de direitos sociais, direitos
iguais, oportunidades iguais, salários iguais pra ações desenvolvidas.
Então, muitas das vezes, ah! As feministas são..., não, nós não somos
contra os homens, acontece que os homens eles exercem exatamente a
violência maior. Então, isso é o que a gente precisa estar trabalhando
nessa nova proposta do governo reflexivo, a nossa missão ela é árdua
porque você trabalha com o imaginário, você trabalha com a dor da
outra, a essência da outra, isso não está palpável, é o que você tem que
entender, buscar, orientar, perceber a todo o exercício porque as vezes
a fala não diz qual é a realidade, a gente precisa ser muito sensível para
captar essa angústia, essa dor. Então, esses anos todos têm sido um
ano de aprendizado em todas as nossas relações e quando eu vejo que
chegamos aqui, 2020, ainda com gás é porque a gente precisa fazer
muito mais. Tivemos recentemente período de mulheres fantásticas da
nossa política, como a Nilcéa Freire, que foi Secretária de Políticas
para as Mulheres, Sandra Torres que foi Presidente do Conselho
Municipal, Marielle que morreu há 2 anos até hoje não prenderam os
autores apesar de saber quem são os autores. Tivemos Elisângela,
grande companheira da assistência social que faleceu e Maria das Dores.
Então assim, essas lutas todas, do passado e do presente, precisam
estar cada vez mais consolidadas nas nossas vidas, porque somos
veículos de informação, somos veículos de transformação, temos nas
mãos algo muito importante, porque somos ao mesmo tempo uma
tecnologia humana. O Socorrão II com toda a dificuldade que tem
funciona, porque os profissionais estão embasados em fazer a diferença.
O Socorrão é visto como uma ‘unidade matadora’, mas é uma unidade
que salva vidas. Muitas mulheres de tentativas de feminicídio foram
recuperadas e mantemos o contato. Ela tem alta hospitalar, mas não
tem alto Saeem, porque essa relação, essa sonoridade precisa
permanecer, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de marcar um
exame, têm dificuldade de resolver um problema na Defensoria e o
Saeem passa a ser essa grande instituição mediadora, com essa vítima
de violência. Então o nosso trabalho é um trabalho que funciona, porque
temos uma equipe boa. A equipe do Saeem está ali, a Ana, a Rediene, a
Marlene, as estagiárias estão lá conosco. Então é um trabalho que não
é individual, tudo é coletivo, tudo tem que ser dentro do contexto da
unidade, uma unidade de pessoas que compreendem o seu papel. Então
não podemos ser mais aqueles profissionais robotizados que têm um
horário para chegar e para sair e ele não produz nesse intervalo de
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entrada e saída. Nós produzimos no intervalo de entrada e saída, porque
gostamos do que fazemos. Nós fazemos porque amamos, se não tiver
amor não funciona nada. Então a gente tem que ter compreensão, amor,
companheirismo. Às vezes dá vontade de dar uma bananada na cabeça
do outro, mas a gente repensa: “eu dou ou não dou? Dou. Não dou”.
Então a gente precisa também até medir uma certa fala, porque às
vezes a companheira tem tantos problemas que ela acaba lhe atacando,
a gente tem que saber por que ela está falando isso. Então tem sido
assim um aprendizado fantástico esses 40 anos de militância, tanto
aqui em São Luís como a nível de Brasil. Eu estou em outra instância
nacional, que é a Comissão de Equidade do Conselho Nacional de
Saúde onde nós temos situações difíceis para resolver com esse governo,
mas a gente conseguiu vitórias, ano passado, garantindo que todas as
comissões permanecessem no Conselho Nacional de Saúde, todas as
comissões, e queriam deixar só três. Então a nossa luta é diária, ela é
constante no contexto institucional, no contexto das relações na
Sociedade Civil e esta medalha é de todas vocês que estão conosco
nesses anos todos. Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Com a palavra, o Senhor Deputado Wellington
do Curso, para fazer uso da palavra.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Bom dia a todos, que Deus seja louvado. Que Deus estenda as suas
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população.
Uma manhã maravilhosa, uma manhã perfeita repleta de mulheres de
todos os lugares, de todas as idades e nós ficamos muito felizes com a
presença de vocês. Em nome do Presidente Othelino, de todos os
demais deputados e a sensibilidade da nossa queria e amiga deputada
Daniella Tema. Então cumprimento a todos inicialmente, deputada
Daniella Tema, e já parabenizando pela justa homenagem e também
pela sensibilidade. E lembrando que essa justa homenagem tem duas
vertentes: primeiro o respeito que a deputada Daniella Tema tem de
todos os deputados e deputadas. Hoje estão presentes, além da
deputada Daniella Tema, a deputada Dra. Helena Duailibe, uma amiga,
uma parceria também muito atuante, e o deputado Zito Rolim também
que se faz presente. Em nome do presidente Othelino, presidente
desta Casa, e de todos os demais deputados, nós cumprimentamos
vocês e agradecemos a presença de vocês na Casa do povo, na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, como eu já
registrava a primeira vertente, o respeito que a deputada Daniella Tema
tem de todos os parlamentares e essa comenda ter sido aprovada de
forma unânime por todos os deputados. A segunda vertente é pelas
qualidades registradas aqui da nossa homenageada: boa filha, boa mãe,
boa amiga, boa profissional com uma história de luta, uma história
construída com princípios cristãos de respeito ao próximo. É isso que
ela faz nesses últimos sete anos no Hospital Socorrão. Amor ao próximo,
fazer o bem sem olhar a quem. Na manhã de hoje, a Assembleia
Legislativa se dobra aos teus pés para dizer o quão importante tu és
para nossa sociedade. A valorização hoje que a Assembleia Legislativa
faz a esta mulher negra, guerreira, de luta e que não baixou a cabeça
diante das adversidades, das dificuldades, das humilhações, de todas
as situações que a trouxeram até aqui, todos nós temos certeza. É
como se passasse um filme na tua cabeça, um filme de toda tua trajetória,
mas, ao mesmo tempo, essa medalha não sobe a tua cabeça, continuas
com humildade ao fazer o reconhecimento das pessoas que trabalham
contigo, das estagiárias, das pessoas que continua na luta, o Ministério
Público, a Defensoria, a Casa da Mulher. Ter o reconhecimento das
demais pessoas que contigo fazem com que esse trabalho possa ser
não reconhecido, porque tu não estás aqui por reconhecimento, mas
para reafirmar esses direitos para que mais pessoas possam ser
abrangidas por esse direito. O Dia das Mulheres com Deficiência, das
pessoas com deficiência, nós temos aqui uma assessora parlamentar
nesta Casa. Nós temos uma advogada também, nesta Casa, hoje
representando a OAB, mulheres de todos os lugares. A mulher tem que
estar onde ela quiser, os espaços ocupados por vocês precisam a cada

dia mais da reafirmação de vocês, e a mulher guerreira, eu falo isso com
conhecimento de causa, pois eu tenho em casa uma mulher guerreira,
uma super guerreira, quem me conhece sabe das dificuldades que me
trouxeram até a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão: meu
pai me deixou eu tinha sete meses de nascido, minha mãe era dona de
prostíbulo, somos seis filhos, cada um de pai diferente, mas a mulher
mais digna, mais honrada, mais honesta que eu conheci foi a mulher
que Deus me deu como protetora, como mãe, como anjo. Eu respeito
todas vocês, mulheres, exemplos de mulheres aguerridas, mulheres
guerreiras. Doutora Érica Brito, presidente da Protec, minha ex-aluna,
primeira colocada no concurso. A todas vocês, mulheres. É com senso
de justiça que eu ocupo a tribuna desta Casa, neste momento, para
fazer uma referência elogiosa a todas as deputadas, em especial às duas
que ocupam a Mesa desta Casa neste momento, deputada Daniela,
três, que eu esqueci, nós temos a deputada secretária, três deputadas,
uma está exercendo o cargo atualmente como secretária de Estado,
nossas três deputadas, três parlamentares e a todas as demais deputadas
que não estão presentes nosso carinho e nosso respeito a todas vocês.
Eu tenho um carinho especial e muito grande por todas vocês. Tenho
uma paixão incondicional pela doutora Helena Duaillibe, nos
aproximamos e o respeito mútuo e carinho muito especial. Daniella
Tema é uma figura ímpar, de um coração que não cabe nesse peito, isso
mostra a sua sensibilidade hoje. Eu tenho um carinho tão especial que
a protejo, que eu cuido, minha amiga, minha irmã, deputada Daniella
Tema. Minha parente, minha secretária, minha parente, deputada Ana.
Carinho a todas vocês, mulheres parlamentares, mas, como eu falei, a
sensibilidade da deputada Daniella Tema. Por que a sensibilidade? A
justa homenagem, Rosana Bordalo, a justa homenagem a essa mulher
de fibra, a essa mulher guerreira. A justa homenagem do Poder
Legislativo do Estado do Maranhão. De forma unânime, todos os
deputados e o presidente, todos os deputados a dizer que nós temos
uma guerreira nos dias atuais, na nossa geração. Uma mulher aguerrida,
uma mulher determinada e uma mulher que nos orgulha na nossa geração.
A senhora, hoje, é a homenageada, mas nós é que ganhamos o presente
em ter o seu convívio, a sua convivência do aprendizado. Que Deus
continue abençoando sua vida abundantemente! Que estenda suas mãos
poderosas sobre a sua vida e tudo que tu tocares continue sendo
abençoado e sendo próspero em nome de Jesus. Parabéns!

A SENHORA SILVIA LEITE - Eu quero aqui saudar os meus
colegas de jardim de infância, Zé Carlos, Cláudio e a esposa que estão
aqui. Muito obrigada pela presença de vocês.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Eu gostaria aqui de registrar a presença de Isabelle
Passinho, do Coletivo de Mulheres com deficiência do Maranhão, da
Maria de Ribamar Fernandes, membro da Comissão de Mulheres da
OAB, Érica Brito, presidente da Associação de Polícia Científica,
Esmeralda freire, conselheira da Condição Feminina municipal de São
Luís, Márcia Maria, ativista da Marcha Mundial das Mulheres; Ana
Cristina Pereira, diretora da Cultura do movimento negro; Lica Gutierrez,
presidente do Instituto Pedra Rara; Flor de Liz Costa, presidente da
associação Somos todas Marianas; Fabrício Santos, diretor
administrativo do Socorrão II; Lindervânia Martins, defensora do Núcleo
da Mulher; Zélia Moreno, presidente do CCP-Paço do Lumiar; Simone
Sousa, diretora do Centro de referência de atendimento da mulher em
situação de violência; Thaisa Ramalho, vice-presidente do Conselho
da Condição Feminina; delega da Mulher Kazumi Tanaka; Lúcia Aghata,
a mãe Andresa; Ribamar Fernandes, da OAB Mulher. Em nome de
vocês, eu gostaria de saudar a todas as pessoas que se fazem presentes,
aqui, hoje. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta Sessão
solene. E já neste momento daremos início ao lançamento da Frente
Parlamentar de Combate e Erradicação do Feminicídio. E eu concedo,
nesse momento, a palavra à diretora da Casa da Mulher, a Senhora
Susan Lucena.
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A SENHORA SUSAN LUCENA – Bom dia, a todas e a todos.

Primeiro, parabenizar a Silvia Leite, essa mulher que ela nos ensina
todos os dias. Ela nos ensina a sermos humanas, que eu acho que é a
melhor qualidade que a gente precisa trabalhar todos os dias para que
a gente possa conviver em sociedade. Parabenizar a Deputada Daniella
Tema, que primeiro possibilitou esse reconhecimento, porque às vezes
só queremos reconhecer as pessoas depois que as pessoas morrem.
Acredito que a gente precisa reconhecer as pessoas em vida, para que
elas saibam quanto a luta delas é importante para o nosso dia a dia.
Então parabéns por conseguir concretizar essa realidade, hoje, que nos
apraz, que nos traz muito prazer de estar, aqui, hoje. Eu acho que
quase todo mundo aqui chorou, porque a gente se sente reconhecida na
pessoa da Silva, porque a luta dela é a luta de todas nós. Agradecer aqui
a presença de todas as mulheres que estão aqui, mas destacar que isso
aqui não é coisa de mulher. A nossa luta não é luta só nossa. E a gente
precisa fazer com que os homens compreendam. Quantos homens
estão, aqui, hoje por que vieram aqui participar necessariamente de
uma frente parlamentar que vai trabalhar na questão do feminicídio? O
feminicídio importa só às mulheres? O feminicídio não importa só às
mulheres, porque as vítimas dos feminicídios são as mães, as filhas, as
esposas, as irmãs, são todas as mulheres que convivem em sociedade.
Então essa luta é da sociedade. Não é uma luta só da delegada Viviane,
que é a delegada chefe do departamento de feminicídio. Não é uma luta
só do Dr. Miguel, que faz com que a perícia possibilite que os homens
sejam condenados. Não é uma luta só das deputadas, Deputada Helena
Duaillibe, Deputada Daniella. Não é uma luta só da Ana, Secretária da
Mulher, que vai concretizar essas políticas. Não é uma só luta do
Tribunal de Justiça, que trabalha muito bem a questão do grupo
reflexivo. Está aqui o Raimundo, que faz com que evitem esses
feminicídios. A gente precisa, obviamente, trabalhar muito a questão
da prevenção. A gente tem aqui a Defensora Lindevânia, a delegada
Kazumi. A gente tem aqui a Dargisley e a Érica também da perícia, a
gente tem aqui inúmeras mulheres que a gente luta e trabalha todos os
dias para prevenir o feminicídio, e a gente tem aqui também a família de
uma mulher que foi vítima de feminicídio, a Mariana. Hoje, eu estava
na Rádio Timbira, e uma ouvinte ligou e disse: Ah! O que que aconteceu
no caso Mariana? A gente está há três anos sem que se tenha uma
condenação, sem que, agora que conseguiu partir para pronúncia, a
gente não só o caso da Mariana. O que a gente vê, qual é a realidade dos
casos de feminicídios hoje no nosso estado, no nosso país? São pessoas
colocando a honra acima da vida, querendo culpar a mulher pela sua
própria morte, querendo dizer que ela deu causa, como fizeram aqui
quando crucificaram nas redes sociais a Bruna Lícia, no nosso estado,
como tentaram impor a ela a sua própria morte, e não é diferente, os
casos que a gente tem visto, se levantando a legítima defesa da honra,
para que os homens sejam absolvidos desse crime. Um crime que é
naturalizado na nossa sociedade, porque todo mundo, isso a gente
tenta inclusive criminalizar a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio,
né?! Ah, mas olha aí depois que foram criadas essas leis aumentou o
número. Gente, não aumentou, aumentou a denúncia, a gente consegue
fugir do sub-registro que é essa realidade dos crimes de estupros, por
exemplo, só 10 chegam às delegacias para denúncia. Então, é uma
realidade de violência, e hoje na criação dessa Frente Parlamentar, na
criação de todas as políticas que a gente luta para implementar para as
mulheres, o que a gente pede é que a gente possa andar livremente na
rua sem medo de ser estuprada, que a gente possa viver nos nossos
lares sem medo de sermos violentadas, e que a gente possa viver nossas
vidas sem que nós tenhamos nossas vidas ceifadas pelo simples fato
de sermos mulheres. E aqui eu vejo Isabelle Passinho, a Priscilla Selares,
que tem uma luta a mais porque a realidade da mulher com deficiência
ainda é muito mais difícil,  uma necessidade muito maior de
implementação de políticas públicas, assim para as mulheres negras,
está aqui a Antonieta, está aqui a Lúcia Aghata, minha presidente,
inúmeras mulheres que fazem diuturnamente essa luta para conquista
de direito. Mas a gente e aí eu estava comentando aqui agora há pouco:
gente, parece que às vezes a gente fica falando só para gente, que
somos sempre nós, como se a luta fosse de fato só nossa, a luta não é

só nossa. Cadê quem faz a luta para gente, é a gente que vai viver
eternamente lutando pela gente? A gente luta porque a gente está lutando
pela nossa vida, mas a gente precisa que os nossos representantes
lutem diuturnamente para que nós tenhamos os direitos reconhecidos.
Ontem eu falava com Isabelle Passinho, como eu tenho falado com
muitas mulheres, e aí é bom a gente deixar isso muito bem registrado o
que os partidos políticos estão fazendo hoje com as candidaturas das
mulheres, não dão espaço para as mulheres, querem apenas que as
mulheres sirvam de escada para eleição dos homens, né! E aí o que é
que os vereadores de mandato estão fazendo agora correndo para os
partidos para garantir as suas eleições fazendo com que as mulheres
não tenham chance nenhuma de chegar ao Poder Legislativo, de não
chegar a nenhum ao espaço de poder. Então, mulheres, a luta está
posta, a gente precisa trabalhar e consolidar para que os nossos espaços
sejam reconhecidos, porque a única coisa que a gente quer é igualdade,
é igualdade de oportunidades, é igualdade de salário, é igualdade de
sentar numa mesa e ser ouvida e não sermos questionadas, a todo
momento, todos os dias, como se nós, por sermos mulheres, não
tivéssemos capacidade, porque é isso que, infelizmente, ainda hoje, no
século XXI acontece e é isso que a gente precisa mudar, porque é essa
desigualdade de gênero que gera a violência contra a mulher, que gera o
feminicídio e que tem nos matado todos os dias. obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Concedo a palavra ao Senhor Raimundo Ferreira,
Coordenador do Grupo Reflexivo de Gênero, do Tribunal de Justiça.

O SENHOR RAIMUNDO FERREIRA – Bom dia. Quero
saudar a Mesa, na pessoa da Deputada Daniella Tema; da minha amiga,
Silvia Leite, agradeço o convite, e é uma pessoa que tem sempre
destacado esse trabalho com os autores de violência, e onde ela está,
ela está sempre apontando esse trabalho que tem sido feito aqui no
Maranhão, especialmente, em São Luís do Maranhão, e que ainda é
muito tímido ainda o trabalho, porque a gente está há 12 anos fazendo
esse trabalho e quase ninguém conhece, e que é extremamente
importante, como a própria doutora aqui falou, para que a gente possa
combater a violência, não adianta a gente ir só à frente trabalhar com a
mulher, empoderar a mulher e quem é o feminicida, quem é o autor de
violência, e é onde a gente é atravessado numa cultura violenta, e aí
quando a gente fala que é uma cultura violenta, todos nós somos
violentos, homens e mulheres, crianças, jovens, todos nós somos
violentos. Então o que a gente precisa trabalhar é uma cultura que está
estabelecida em nossa sociedade. Sabe, esses índices altíssimos de
violência nada mais retratam da nossa postura violenta, como a gente
vai passando isso ao longo dos anos. Então o trabalho com o autor de
violência, até a doutora que estava falando, ‘ah, vamos expandir mais
esse trabalho’, é importantíssimo expandir o trabalho contra a violência.
Esse é o que sempre falo que é o outro viés da violência, que é exatamente
trabalhar com esse que pratica a violência. Ele precisa ser
redimensionado. Olha o que a gente tem? A vivência dentro da relação
conjugal e a relação doméstica, onde a gente sofre mais? Quem é o
vetor que sofre mais? A mulher. A mulher é onde não tem essa liberdade
de ter uma vida harmoniosa dentro do lar, dentro da relação conjugal. A
mesma coisa, isso a gente não vê, por exemplo, no homem, que o
homem fica temeroso de que no casamento sofra violência da mulher,
que fique preso, que não possa ver os amigos, que não possa ver os
parentes. Essa situação a gente não vê no contexto da mulher, mas sim
o homem estabelecendo isso. O lugar de família, o lugar de casa, essa é
uma realidade brasileira e no mundo inteiro, a situação da mulher é
extremamente delicada. A gente está falando que a família, a casa é lugar
de proteção, lugar de harmonia, porém, isso não é realidade para as
mulheres. A casa, a relação conjugal é o lugar de maior risco, tanto na
relação conjugal quanto no lugar de quem ocupa o ambiente do lar. É o
lugar onde as mulheres correm o maior risco. O homem, sabem onde
corre o maior risco? Não é no ambiente do lar e nem no ambiente
conjugal, é no ambiente público. É no baile, é na rua, é no trânsito.
Então isso traz uma dimensão muito delicada da gente pensar da
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violência. E nesse sentido convido, convoco e provoco que a gente
possa pensar nesse trabalho, que a gente também possa pensar na
expansão dessa atuação, dessa intervenção com os homens. Os homens
também estão nessa condição de violência, de situação violenta. Então
às vezes a gente pode pensar: ‘não, os homens são os autores de
violência’. Não, eles praticaram o ato violento, mas possivelmente não
são agressores, atores. Esse é um termo que a gente usa muito no
Direito já definindo alguém, mas a gente precisa pensar que ele também
é ultrapassado por isso, ele é ultrapassado com essa situação de
violência. Ele pode ser modificado, nós não nascemos violentos. E eu
falo nós não seriam apenas homens, mas nós pessoas, homens e
mulheres. Nós não nascemos violentos, a violência em algum momento
nos encontrou. Em algum momento da nossa vida a gente vai sendo
educado, impregnado do ato violento e o ato violento é a fala, é a
linguagem, as nossas posturas, tudo transpira a violência, não é só o
ato de agredir fisicamente uma mulher ou outro homem, tudo isso no
ato da conversa, na comunicação a gente já expressa nosso ato violento.
Então precisamos todos nós sermos trabalhados, homens e mulheres.
Eu queria só deixar esse recado aqui e agradecer o convite também, está
bom?

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Gostaria de registrar a presença do Sorimar
Sabóia, Presidente da Funac. Nikson Daniel, Presidente da Sasema.
Emila Campos, Presidente do PTB Mulher. A vereadora de São Luís,
vereadora Bárbara Soeiro, seja bem-vinda. Sandra Silva, assessora da
senadora Eliziane Gama. A senhora Patrícia, do Mulheres Brasil. Sejam
todos bem-vindos. Aproveitar também e já registrar a presença da
companheira deputada Mical Damasceno, seja bem-vinda. E já concedo
a palavra à Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa Deputada
Helena Duailibe.

A SENHORA DEPUTADA HELENA DUAILIBE - Boa tarde
a todas e a todos, senhora deputada Daniella Tema, a senhora nos
encheu hoje, nesta manhã, de emoção, de orgulho, mas não poderia ser
diferente. Partindo de V. Ex.ª nós só podíamos esperar uma sessão tão
bonita como esta. Senhora Ana do Gás, deputada estadual e secretária
de Estado da Mulher, neste ato representando o governador Flávio
Dino, nossa querida parlamentar que vem brilhando e nos ensinando
muito e que não está aqui conosco, mas está conosco, então a gente
sabe que essa parceria é constante. Muito obrigada pela sua presença.
Deputada Mical também aqui que muito nos honra e nos orgulha com
sua presença. Senhora Viviane Fontenele, delegada e chefe do
Departamento de Feminicídio do Maranhão, em nome de quem eu
quero também aqui saudar todas as delegadas, delegada Kazumi, todas
as pessoas aqui presentes, senhora Susan Lucena, diretora da Casa da
Mulher Brasileira, em nome de quem eu quero saudar todos os gestores.
A senhora faz um brilhante trabalho que tem que ser reconhecido não
só em nível do Maranhão, mas em nível de Brasil. Então, eu quero vê-
la em Brasília brilhando e nos ajudando. Senhor Raimundo Ferreira,
coordenador do Grupo Reflexível de Gênero do Tribunal de Justiça,
em nome de quem eu também quero saudar todas as pessoas do
Judiciário aqui presentes. Senhor Miguel Alves da Silva, perito geral
da Perícia Oficial do Maranhão. A gente fica orgulhoso de ver dois
homens na Mesa, porque nossa luta não é contra os homens, nós
queremos é envolver os homens, portanto, a presença de vocês fortalece
muito nosso movimento. Minhas senhoras e meus senhores, minha
amiga e colega também, Bárbara Soeiro, vereadora, procuradora da
Mulher no município e que a gente assim tem feito um trabalho grande
de incentivar as câmaras municipais a terem procuradora da mulher, e
você conseguiu convencer o presidente da Câmara. Todos vocês, de
um modo especial minha amiga aqui, a Kazumi, e a negra Esmeralda, se
eu não chamar assim, eu vou apanhar depois. Leda, eu tenho um carinho
especial, que está conosco na Procuradoria da Mulher, a imprensa aqui
presente, funcionários desta Casa e a equipe da Sílvia no Saeem. Eu,
como ex-secretária de Saúde do Município, quando cheguei em 2014,
já tinham começado o trabalho, mas tive a oportunidade, de 2014 a

2017, de acompanhar de perto esse trabalho. Eu não quero nem falar,
Sílvia, de criança, porque você ali, na Colares Moreira, com a família
Colares Moreira, duas casas, depois era a casa da minha avó, e eu via
aquela menina crescer junto comigo, porque nós somos mais ou menos
da mesma idade, crescemos juntas e desde pequena você realmente
mostrou sua garra, sua vontade, sua determinação. Então, eu fico muito
emocionada de estar aqui porque lhe acompanho desde criança, nós
somos contemporâneas, crescemos juntas e você realmente não mudou
os seus objetivos. Então, foi uma manhã assim que nos enche de orgulho
e aqui, mais uma vez, quero dizer para a deputada Daniella Tema, com
essa brilhante sabedoria que teve de fundar, de criar a frente parlamentar
que eu tenho certeza de que ela já nasceu vitoriosa porque a Daniella
conta conosco, conta com todo esse auditório lindo que está aqui,
essas mulheres que têm história, que têm toda uma história para fazer
e acontecer. Porque não adianta a gente fazer essa festa bonita, instalar
a frente parlamentar, mas a gente precisa dar continuidade. Eu tenho
certeza de que a Daniella fez isso porque sabe que nós temos aqui, no
Maranhão, um grupo de mulheres, de pessoas, que realmente tem
garra, tem determinação, e nós vamos ter esse momento vitorioso.
Então, foi uma manhã que nos enche de orgulho porque esses números
precisam mudar. Como disse a Susan, não é que nós estejamos
trabalhando errado, não é por isso que as coisas têm aumentado, é
porque na verdade o contexto faz com que isso aumente. Aumentou a
questão das drogas, aumentou a questão do desemprego, aumentou
uma série de violências e, principalmente, o que foi colocado aqui,
muito bem colocado, pelo representante do Tribunal de Justiça é que
as famílias estão falindo. A partir do momento em que a família começa
a falir, nós temos muitas pessoas sendo pautadas e criadas não pelos
pais, como nós fomos criados, mas pelas redes sociais. Então, estamos
precisando fazer com que esses valores, como esse de hoje, que é amor
ao próximo, que é solidariedade, realmente estejam em nossos corações.
Isso vem falhando e é por isso que existe, muitas vezes, essa falta de
amor e consequentemente essa agressão, essa violência, que é fruto
exatamente dessa família que está faltando. Então, mas nós estamos
mostrando que, se nós não estivéssemos trabalhando da forma como
estamos e do apoio que estamos tendo, as situações seriam muito
maiores e muito piores. Eu tenho certeza de que agora, com a Frente
Parlamentar de Combate ao Feminicídio, vamos encontrar cada vez
mais experiências exitosas, soluções para efetivamente melhorarmos e
acabarmos com esse mal tão grande no nosso Estado, parabéns a todos
vocês que nessa manhã chuvosa, como todas as vezes, não ficaram
impedidos de vir, não disseram “não, realmente está chovendo, tem
uma limitação”. Todo mundo está aqui para provar que unidas estamos
juntas e estamos, efetivamente, no caminho certo e vamos conseguir.
Primeiro, homenageamos uma pessoa que já deveria ter sido
homenageada na Assembleia. Eu acho que, na verdade, você foi muito
sabia, mas a Silvia já deveria ter sido, porque são esses exemplos que
realmente fazem com que outras mulheres percam o medo, com que
outras mulheres continuem na sua garra. E, segundo, porque agora,
com a frente parlamentar, vamos conseguir, com certeza, avançar muito
mais. Parabéns a todas nós.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Concedo a palavra agora à Deputada Estadual e
Secretária da Mulher Ana do Gás.

A SENHORA SECRETÁRIA DA MULHER ANA DO GÁS
– Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus
por mais uma oportunidade de estarmos juntos à frente de lutas e
conquistas de todas nós mulheres e, em especial, nós maranhenses. Eu
quero aqui parabenizar a colega Deputada Daniella Tema por essa tão
importante homenagem feita a essa cidadã sexagenária Silvia Leite.
Silvia, eu preparei um monte de coisa aqui para falar de ti, mas não vai
dar certo. Eu vou falar do meu coração, mesmo porque eu lhe conheço
a tão pouco tempo. Mas a Silvia para mim foi uma pessoa que fez
história na minha vida. Eu acredito que, por onde você passa, você faz
história na vida das pessoas. E quebrando o protocolo, porque acabei
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não cumprimentando a Mesa, mas gostaria de cumprimentar rapidinho
o Dr. Raimundo, que representa o TJ, aqui, Susan, essa grande
companheira, Dra. Helena Duailibe, essa Procuradora. Foi Vereadora,
é deputada, é uma mulher atuante que tem uma credibilidade muito
grande aqui na nossa região metropolitana, na capital. A nossa linda
guerreira Viviane. Eu a chamo sempre de minha heroína. Falo muito
para a filha dela. Ela fica toda vermelha, que nem a Delegada Kazumi.
Mas são mulheres que defendem. Eu a acho assim tão empoderada
quando ela está com aquela arma aqui na cintura. Sabe eu me sinto
assim muito bem representada e protegida por você. E esse sentimento
é verdadeiro. Dr. Miguel, que conseguiu com o nosso Governador um
aumento muito importante dos médicos legistas para a Casa da Mulher
Brasileira, que vai fazer com que o nosso trabalho fique mais eficiente,
o trabalho das estruturas do Estado do Maranhão fique mais eficiente
sobre o combate à violência contra a mulher. Mas, voltando aqui para
essa guerreira, essa mulher incrível, que é Silvia Leite, que eu tive a
oportunidade de conhecer e aprendi muito, muito mesmo com você.
Porque você é uma pessoa autêntica. Você é uma pessoa que nos
ensina. Então, para mim, foi muito gratificante, é muito importante.
Eu agradeço a Deus por você ter passado e estar na minha vida. E,
quando eu tive oportunidade de externar para o Brasil, para a Bahia o
que o Maranhão tem de melhor, eu não pensei duas vezes em fazer o
convite a essa grande companheira para que ela possa apresentar esse
trabalho que perpassa governo e que vem de vontade, de amor, de
crescimento, de um pequeno grupo que fez diferença em mais de duas
mil mulheres, em mais de duas mil vidas de mulheres que foram salvas
pelo Saeem e por essas pessoas. E por aí a gente pode identificar que
se fazem necessárias as estruturas, sim, materiais, mas a humana tem
uma intenção tão grande de salvar vidas que Silvia Leite é reflexo disso.
Ela enfrentou dificuldades, eu acredito, sobre a construção desse projeto,
sobre estar numa bolha que requer algumas hierarquias, Bárbara Soeiro.
Porque você sabe que nós mulheres, em alguns ambientes, a gente tem
que seguir esse patamar de respeitar quem está à altura, por ser
assistente social, uma classe que precisa ser enxergada e valorizada
porque faz muito, faz tanto quantos médicos que salvam vidas. Então
Silvia é o reflexo disso. E eu acho que com essa manobra que, com
muita inteligência, sabedoria e vontade de salvar mulheres, de salvar
vidas, ela conseguiu exercer esse trabalho. E a Bahia já queria ficar com
Silvia Leite, foi maior luta do mundo para trazer de volta, porque eu
me orgulho muito, como Secretária, hoje, de Estado da Mulher, Deputada
Estadual licenciada, a única deputada reeleita do mandato passado,
que tive essa experiência de ter que resistir, de resistir para ocupar um
espaço. Então, eu me emociono muito de poder falar de você, não só
aqui no Maranhão, mas do Brasil afora, você é uma pessoa que faz
história e vai continuar fazendo história na vida de tantas outras mulheres
e de homens também, que têm que aprender a respeitar nós, mulheres,
e é essa segurança que você nos transmite, é essa segurança que você
passa para a gente, pelo pouco momento que a gente convive com
você, às vezes não precisa estar ali no dia a dia, então eu parabenizo,
mais uma vez, a deputada Daniella Tema por essa justa homenagem,
porque eu tenho certeza que essa medalha que você carrega, carrega
todas essas mulheres que estão aqui, que já foram citadas, mulheres de
movimento, que já fizeram história, que fazem história, que resistem,
outras secretárias também que fizeram construção de política para as
mulheres e que hoje, eu estou nesta missão, temporariamente, para dar
continuidade, na esperança de que as próximas que vierem assumir
possam também dar continuidade de políticas estruturantes, como
Silvia frisou, como a deputada Daniella frisou. Nós estamos aqui,
temporariamente, eu quero aqui fazer referência à minha equipe da
Secretaria de Estado da Mulher, a Simona, que é do Departamento de
Feminicídio; a Antonieta, que é Coordenadora de Políticas para
Mulheres Negras; a Priscila Selares, que está conosco fazendo a gente
enxergar o quanto é difícil, como Susan citou, a vida da mulher com
deficiência, em todos os aspectos. Não só no fator violência, mas em
todos os aspectos. A Kari Guajajara, que é uma indígena hoje mestra,
muito orgulho de tê-la em nossa equipe, uma indígena que vem
superando obstáculos, e hoje é mestra, acabou, a 4° indígena do Brasil,

com mestrado em defesa das mulheres indígenas encarceradas. Então,
assim, é gratificante quando a gente aponta mulheres e a gente se sente
representada por elas. Não é isso, Silvia? Silvia que fez um grande
trabalho, Lúcia que exerceu grandiosamente o Conselho Estadual da
Mulher. Hoje, eu presidente do Conselho Estadual da Mulher, está ali
Sandra, Emilson, está ali todas Thaisa, Esmeralda, essa mulher de
guerra, de luta, professora Mary Ferreira, que tem uma construção
fantástica, não é isso, Francisca? sobre políticas para as mulheres, eu
ainda não era nem nascida ainda e essas mulheres já estavam sob essa
resistência, então, porque quando Silvia começou a trabalhar, ela falou
em 82, ali, né, aí eu estava dizendo: meu Deus, quanto tempo, e ela já
é uma sexagenária. Ela se acha, e eu amo chamar ela assim, porque ela
está a todo gás, a todo vapor, e não é por causa dos vinhos não, é por
causa das lutas pelas mulheres. Então, eu fico muito feliz de poder
hoje perceber, porque nós somos instituições que nós precisamos
estar interligadas, unidas, realmente, adotar a sororidade, realmente
adotar que ninguém solte a mão de ninguém, que isso deixe de ser
discurso e que a gente possa exercer na prática, não é isso, Bárbara?
Essa proteção, esse empoderamento, que mais mulheres possam estar
aqui nesta Assembleia Legislativa, porque na legislatura passada eu fui
a única que sobrevivi, mas hoje a bancada é maior, são 8 mulheres, 7
hoje ocupando essas cadeiras, a deputada Mical aqui presente também,
que defende as suas políticas, a deputada Helena, a deputada Thaiza,
deputada Andreia Rezende, deputada Cleide Coutinho, enfim, são
mulheres que estão também sobre a construção. E esse alinhamento
entre esses Poderes é de extrema importância, porque também nós
precisamos que as mulheres negras possam estar aqui na Assembleia
Legislativa. Mas você, Silvia, hoje é um dia grandioso, e eu sei que
muito importante, e estou muito feliz de participar deste dia aqui com
você, pelos ensinamentos que você nos deu e por todo trabalho que
você exerce de humanização, com luta, com resistência, em todos os
aspectos, demonstrando até para as instituições públicas, que às vezes
o investimento é tão pequeno quando se tem a vontade de fazer e
acontecer e dar resultado. E você é prova viva disso e será sempre. Isso
que você demonstrou na Bahia, quando tive oportunidade de levar
para Bahia uma das coisas que o Maranhão tem de melhor, que é a
coragem da mulher maranhense de enfrentar, de lutar e de vencer,
porque você é uma mulher vencedora. E quando a gente está nessa rota
de empoderamento, de luta de mulher, a gente não sai mais dela, eu já
percebi isso. A Daniella, a Dr.ª Helena, quando a gente tem esse
conhecimento, quando a gente se integra, quando a gente participa...
porque muitas vezes a gente não tem essa vivência e quando a gente
aprende... uma vez dentro, a Susan me avisou isso, nunca mais fora.
Então é altamente importante essa homenagem. Parabéns, deputada
Daniella. Quero aqui em nome do nosso Governador Flávio Dino,
representando o melhor do Brasil. Nós temos, nós mulheres
maranhenses temos o melhor do Brasil. Nós temos um governador que
investe em política para mulher, nós temos um governador que
contrapõe os desmontes do Governo Federal que reduz verba, que
corta verba, que não investe em Casas de Mulher Brasileira com rede
de proteção à violência contra a mulher, que tem destruído os direitos
de todas nós mulheres. O nosso governador Flávio Dino vai nessa
contramão, ele vai, ele está investindo na Secretaria de Estado da
Mulher. Esse mês de março iremos ainda inaugurar a Casa da Mulher
Maranhense em Imperatriz, que é mais uma estrutura, a modelo da
Casa da Mulher Brasileira, com toda rede de proteção no combate à
violência contra a mulher, que vai atender a Região Tocantina inteira,
mas será sediada em Imperatriz. É um dos projetos de governo dele,
nesse segundo mandato, de implantar quatro casas nas maiores regiões
que concentram os grandes índices de violência contra nós mulheres.
Então o nosso governador com essas atitudes vem demonstrando que
não há crise quando se quer fazer, que não há crise quando se quer
salvar. A exemplo da própria Sílvia que faz sem condições financeiras,
sem uma estrutura adequada e talvez se ela tivesse a megaestrutura,
não seriam duas 2.500 mulheres, seriam 10 mil, seriam 15 mil mulheres.
Se todas as unidades de saúde pudessem ter o Saeem, seriam milhares
de mulheres sendo salvas. O nosso governador Flávio Dino, mesmo
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sendo homem, apoia a política para a mulher. Foram investidos R$ 20
milhões na saúde, no cheque gestão de cesta básica, para garantir que
mulheres deixem de morrer tendo seus filhos, para garantir a diminuição
da mortalidade materna, para garantir com que essa mulher possa ter a
sua gestação sem passar fome. Isso é política para a mulher, isso são
políticas estruturantes que a gente acredita que outros governos não
façam como o governo federal, não destruam, isso é muito importante
frisar aqui, por isso que eu pontuo esses fatores na segurança, delegada
Kazumi. O nosso governador tem investido também com a patrulha
que tem salvado mulheres, tem salvado vidas. A delegada Kazumi
assumirá a Superintendência da Mulher, sentará à mesa de discussão
para defender as nossas causas, porque se faz justo e necessário que
nós, mulheres, estejamos nesses espaços. E o nosso governador Flávio
Dino tem aberto essas portas. Isso são conquistas, isso é muito
favorável, mas ainda há muito a fazer, ainda há muito a ter o que
conquistar, ainda há muitos degraus para subir. Susi colocou aqui muito
bem que nós estamos em um ano eleitoral, um ano que vai sediar agora
as eleições municipais e é preciso que nós, mulheres, possamos
participar sem protagonizar, sermos laranja, sem protagonizar, que
tenhamos que ser escada para garantir eleições de homens?! Não! É
para garantir os nossos espaços, para que a gente não tenha medo de
estar aqui. A Thaís da UBM também, que é uma mulher de luta, é uma
mulher que tem trabalhado bastante com outros movimentos, daqui a
pouco nós estaremos numa grande caminhada às 15 horas. Convido
todas vocês para estarmos juntas, porque é essa a unidade, essa é a
sororidade. Chega de apontar erros de mulher, pois, enquanto nós
estamos apontando e disputando, nós que somos a maioria do eleitorado,
somos a maioria da população e somos mães da outra metade, os
homens estão ocupando os espaços. Graças a Deus e graças a essa
consciência dentro dos nossos corações de tirar a competição, de
apontar o dedo, de segurar realmente essa mulher e venha para cá
porque, se eu sair da Assembleia, você fica, eles estão altamente
incomodados, porque nós vamos conseguir e eu espero que não se faça
necessário como a nossa senadora está defendendo no Senado Federal
que seja por lei os espaços de mulheres na Câmara, nas Assembleias. A
nossa senadora tem defendido esse projeto, está aqui a Sandra, assessora
dela, e foi preciso tirar uma deputada estadual, representante do estado
do Maranhão, da Câmara Federal para ocupar o espaço de senadora,
mas não ficou mais nenhuma deputada federal. Então, a gente precisa
analisar todos esses detalhes. Eu trago aqui essa mensagem para todas
vocês a fim de que possamos caminhar juntos, marchar, com amor,
com unidade, com união, com fortalecimento de saber que a outra vai
ocupar o seu lugar para dar continuidade. Porque eu tenho certeza que
essa Casa sente falta da Deputada Francisca Primo, da Deputada Valéria
Macedo, que foram mulheres que também tiveram a sua contribuição
em política para nós mulheres, que deixaram leis aqui aprovadas para
garantir os nossos direitos. E sororidade é isso. Sororidade é apoiar
quem fez, quem está fazendo e quem poderá fazer. E eu fico muito
feliz de estar nessa vivência da Secretária de Estado da Mulher. Eu
agradeço a oportunidade e o convite que o Governador Flávio Dino me
fez, para que, no dia a dia, vivendo junto com vocês, eu tenha esse
olhar que a Deputada Daniella Tema teve ao chegar no Socorrão. E
você não imagina a imensidão de mulheres que não conseguem chegar
até aqui, a região metropolitana, a capital. As mulheres de ponta, as
mulheres ribeirinhas, as mulheres das florestas, as mulheres do campo
que não conseguem estar aqui estão apenas sendo representadas. As
mulheres negras que são violentadas todos os dias e que disparam nos
índices da violência. Nós deputados precisamos realmente nos unirmos,
para que a gente vá além, para que a gente possa estar nestes lugares e
que essas mulheres possam saber que elas têm voz e vez. Porque às
vezes a nossa voz não chega até elas. Então eu quero aqui agradecer a
oportunidade, lhe parabenizar, parabenizar todas vocês, parabenizar a
nossa querida cidadã que merece, que é digna dessa medalha. E dizer
que eu estou muito, muito feliz. Parabenizar o nosso Governador que
tem realmente enfrentado as dificuldades, mas que tem investido em
política para a mulher. Nós temos visto que o nosso Governador Flávio
Dino é um homem que apoia as mulheres no estado do Maranhão. Por

isso nós estamos com a campanha, em março, “Mulher, mexeu com
uma, mexeu com todas. Lute como uma maranhense”, porque nós
somos mulheres de luta. Nós somos mulheres de garra. Nós somos
mulheres resistentes. Nós temos um apoio de um gestor que quer que
política para mulheres perpassam governos. E isso nós podemos
construir juntas. Não sabemos se o governo federal vai fazer a 5ª
Conferência, não é isso, Lúcia Aghata? Mas o comitê gestor das
Secretarias de Políticas para as mulheres estaduais do Nordeste vai
fazer. Nós estaremos nessa caminhada. E é preciso que vocês me ajudem.
Eu preciso do apoio de todas vocês para que possamos, no Maranhão,
estabelecer e fazer essa construção que já está sendo discutida no
conselho, já está sendo discutida com os movimentos. E o nosso
Governador quer que aconteça a nossa 5ª Conferência do Estado do
Maranhão. E ela vai acontecer independente de o Governo federal ou
não fazer. É isso que nós precisamos nos alinhar. Eu peço aqui o apoio,
deputada, da senhora e de todas as colegas parlamentares, da deputada
Mical, porque a gente não sabe o que o governo federal tem preparado
para as políticas públicas, para as mulheres. É lamentável a gente
receber a notícia que todos foram cortados, todos os repasses para
investimentos da Casa da Mulher Brasileira, isso é muito triste, mas o
Maranhão vai nessa contramão, esse mês eu faço o convite a todos
vocês a estarmos juntas em Imperatriz, para inaugurar a Casa da Mulher
Maranhense, que o nosso governador Flávio Dino está usando recursos
próprios, recursos estaduais para implantar mais esse grande
instrumento no combate à violência contra a mulher, e tantos outros.
Eu fico muito feliz, e repito: Nós precisamos estarmos juntas e unidas.
Parabéns, Silvia Leite! Viva às Mulheres! Conto com todas vocês, eu
deixo aqui o meu grande abraço, a Secretaria de Estado da Mulher já
está em novo endereço, nós estamos já instaladas ali no Palácio Henrique
de La Rocque, no II Andar, com novas estruturas, convido vocês para
fazer uma visita, que vocês possam repassar essas informações.
Parabéns, Deputada! Essa Frente Parlamentar no Combate ao
Feminicídio é mais um instrumento fundamental para que juntas a
gente venha diminuir esse grande índice de violência contra a mulher, e
que nós possamos um dia deixar de morrer pelo simples fato de sermos
mulheres. É lamentável! É triste, mas com a força da delegada Viviane,
com a força de muitas mulheres, quando eu falo assim delegada é
porque a gente se inspira de Silvia Leite, de Daniella Tema, de Helena,
do Raimundo, que não é mulher, mas que apoia a mulher, não é Dr.
Raimundo? Dr. Miguel, de todos os homens que estão aqui presentes
que apoiam causas de mulheres, nós iremos conseguir, se Deus quiser,
deixar de morrer pelo simples fato de sermos mulheres. Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Assistiremos agora a um breve vídeo sobre a
violência contra a mulher. Ouviremos agora a música Maria, de Vila
Matilde, interpretada pela cantora Milla Camões e acompanhada pelo
músico Jeff Soares.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA - Dayara Maria, 25 anos, foi espancada com um
pedaço de pau na cabeça e depois levou um tiro que atravessou seu
crânio. O crime foi cometido pelo seu próprio marido e na frente do
filho de 7 anos. Tainara Cristina, 23 anos, morta pelo companheiro
após uma discussão motivada por ciúmes. Daiane Cristina, 33 anos,
morta a tiros pelo namorado. Jaqueline Silva, 28 anos, morta a golpes
de faca pelo ex-namorado, foi surpreendida quando estava em um bar
com amigos e não resistiu às facadas no abdômen e nas costas, o ex-
namorado não aceitava o término do relacionamento. Mariana Costa,
33 anos, morta sufocada por um travesseiro em sua própria casa.
Queria dizer que acabo de relatar casos fictícios, todavia, todos eles
fazem parte da preocupante estatística de feminicídio registrada no
Maranhão e que está estampada nas manchetes de jornais. Será que
todas essas mulheres tiveram as suas vidas ceifadas simplesmente
pelo fato de serem mulheres? Infelizmente o feminicídio é um tema
que avança no Brasil e no Maranhão. Em 2019 foram registrados 51
casos em nosso Estado, sendo maior nos últimos anos, se igualando a
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2017. Ainda estamos no começo de 2020 e já foram registrados 10
casos no total. O ano mal começou. Tenho a esperança de que com o
lançamento dessa Frente Parlamentar nós consigamos discutir esse
importante tema, a fim de que nos aprofundemos em torno das questões
de gênero para que assim possamos desenvolver políticas públicas que
combatam, eduquem e coloquem fim nessa triste estatística. A nossa
Frente Parlamentar tem como objetivo promover debates e buscar
conhecer razões de gênero como causas dessas mortes, acompanhar de
perto os casos de feminicídio. Além disso, pretende também estabelecer
um canal de diálogo entre o Poder Público, entre a sociedade, bem
como propor ações de enfrentamento e prevenção da violência que
estejam alinhadas com as reais necessidades das mulheres. Este é um
desafio de toda sociedade, independente de gênero, classe social ou
ideologias. Preocupa-me muito quando vejo as pessoas
responsabilizarem exclusivamente o governo, exclusivamente as
mulheres no que se refere a essa luta pela proteção e garantia dos
direitos de nós mulheres. Esse é um problema também meu como
mulher, é meu como mãe, é meu como parlamentar, é meu como cidadã.
E, na verdade, esse é um problema que é nosso, enquanto cidadãos e
cidadãs, enquanto sociedade. É fundamental ensinar aos nossos filhos
sobre o respeito com que as mulheres devem ser tratadas. Enquanto
não falarmos abertamente sobre tudo isso, veremos mulheres sofrendo
com a violência diária que invade os seus trabalhos, seus lares e que
destrói as suas vidas. Precisamos lutar para que o grito de todas nós,
mulheres, ganhe eco e que todas as mulheres que sofreram, sofrem ou
sofrerão com a violência encontrem amparo humanizado nessa realidade
de combate. Por meio da nossa Frente Parlamentar, pretendo me unir
a todas e a todos vocês para que Dayres, Tainaras, Daianes, Jaquelines
e Marianas não possam ser privadas dos seus sonhos e objetivos, dos
seus direitos de ir e de vir, de escolher o que querem ser e fazer, que
suas vozes não sejam mais silenciadas para sempre. Precisamos nos
unir contra essa violência. Eu sei que essa não é uma tarefa fácil, mas
não podemos desistir e nem nos calar, por esse motivo convido todos
e todas vocês a nos juntarmos em favor dessa causa porque o número
de feminicídio grita e o silêncio pode matar. Conto com cada um de
vocês que estão aqui no início dos trabalhos dessa Frente Parlamentar
e já aproveito a oportunidade para anunciar que, a partir do próximo
dia 18 desse mês, nós teremos a primeira reunião e eu tenho certeza de
que nós juntos, nós, mulheres, homens, enquanto poder público, como
sociedade organizada, como ativistas, como representantes de tantas
outras mulheres, vamos conseguir fazer um trabalho muito bonito, um
trabalho brilhante, deputada Helena, delegada Viviane, delegada
Kazumi, secretária Ana, Susan, todas vocês. Eu tenho certeza, deputada
Mical, de que a partir do momento de fato que nós tirarmos do discurso,
nós dermos as mãos, vereadora e procuradora da Mulher aqui no
município de São Luís, eu tenho certeza de que a gente vai conseguir
mudar esses índices, a gente vai conseguir mudar a cara dessa realidade,
a gente vai conseguir fazer com que esses números reduzam e vamos
ser exemplo para todo o Brasil no que tange as políticas públicas
voltadas para nós, mulheres. Agradeço aqui profundamente a
participação de vocês hoje não só para homenagear essa grande mulher,
essa grande ativista que é a Sílvia Leite, mas também para se unirem a
mim, para se unirem a todas essas pessoas que estão aqui representando
vocês, compondo essa Mesa nessa luta, nessa causa que não pode
calar, que não pode parar e que não pode silenciar, que é a causa das
nossas mulheres maranhenses. A gente está falando aqui em vidas, são
mulheres perdendo a vida simplesmente pelo fato de serem mulheres,
deputada Helena. É muito triste a gente ver isso acontecer dentro do
nosso estado, é muito triste a gente ver esses altos índices, é triste ver
que, ao passar dos anos, esses índices aumentam. A gente sabe, delegada
Viviane, que esses índices apontados pela mídia e pelas estatísticas
ainda não são reais porque muitos casos ainda não são configurados
como feminicídio dentro do nosso estado. Eu vi, há pouco tempo, você
enfrentar uma luta para enquadrar um crime como feminicídio, e é isso
que eu quero reconhecer aqui, eu quero reconhecer o brilhante trabalho
que o Estado vem realizando por meio de vocês, da Casa da Mulher
Brasileira, da Secretaria da Mulher, do trabalho brilhante do nosso

governador Flávio Dino, que nós temos avançando muito. E nós
queremos levar esse avanço que nós temos tido também na capital do
Maranhão para as nossas cidades do interior. A gente percebe que os
índices têm reduzido dentro da capital, mas no interior, no último ano,
os índices aumentaram. Então são essas políticas públicas que nós
temos usado, efetivamente, também dentro da capital que a gente quer
levar para o interior do nosso Estado, reduzindo, assim,
consideravelmente esses índices. E eu quero também dizer a vocês que
o que eu quero com essa frente parlamentar é que a gente chegue juntos
no final. Essa não é a frente parlamentar que eu estou puxando. Não é
uma questão da deputada Daniella Tema. Essa é uma causa que muitas
de vocês já vêm lutando, já vem brigando e que, através dessa frente, eu
quero unir, reunir todo o trabalho que vocês vêm realizando em um
único local, para que a gente discuta e que, no final, a gente saia daqui
com um relatório que possa, de fato, ajudar o nosso Governo, ajudar o
nosso Estado a mudar essa triste realidade. Encerro aqui essas minhas
palavras agradecendo a todas vocês e já fazendo o convite para o dia
18, onde nós teremos a nossa primeira reunião já da frente parlamentar.
Muito obrigada. Fiquem todas com Deus e vamos juntas realmente de
mãos dadas, porque aqui ninguém solta a mão de ninguém, Secretária.
Obrigada.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
REALIZADA AOS 10 DIAS, DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE
2020, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTE OS SENHORES DEPUTADOS:

DEPUTADO ADELMO SOARES   - PRESIDENTE
DEPUTADO RAFAEL LEITOA – VICE-PRESIDENTE
DEPUTADO RILDO AMARAL
DEPUTADO RIGO TELES
DEPUTADO ZÉ GENTIL

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2020 –Emitido AO PROJETO DE LEI Nº

572/2019 - QUE Dispõe sobre os objetivos e sobre a redefinição dos
limites do Parque Estadual do Bacanga e dá outras providências.

AUTORIA: Poder Executivo
RELATORIA: Deputado ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”,

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIUVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 11 de março de 2020.

EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 001/2020

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 546/2019,

de autoria da Senhora Deputada Thaiza Hortegal, que “Institui, no
âmbito do Estado do Maranhão, as diretrizes para a política estadual
de proteção dos direitos da pessoa com Transtorno do Espectro Autista
- TEA.”
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Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei

distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 791/2019).
Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica
Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “b”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados a direitos
individuais e coletivos, caso em espécie.

A iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, visto
que formula política de proteção dos direitos de pessoas com
Transtorno do Espectro Autista - TEA”, que é considerada pessoa
com deficiência para todos os efeitos legais, fazendo jus aos benefícios
concedidos a esta parcela da população, nos termos do que preceitua a
Lei Federal nº 12.764/2012, a qual institui política nacional de proteção
pessoas com Transtorno do Espectro Autista - TEA”.

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela
aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de
Lei nº 546/2019.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos

e das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 546/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 11 de março de 2020.

Presidente: Deputado Doutor Yglésio
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rigo Teles
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 163/ 2020

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 006/2020,

apresentado pelo Senhor Deputado Zé Inácio, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Dimas
Salustiano da Silva., natural de São Luís, Maranhão.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado, o Senhor
Dimas Salustiano da Silva nasceu em São Luis/MA, em 11 de agosto
de 1964. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do
Maranhão (1990), fez mestrado em Direito pela Universidade Federal
do Paraná (1996) e doutorado pela Pontífica Universidade Católica
de São Paulo (2000). Atualmente Dimas Salustiano é professor adjunto
da Universidade Federal do Maranhão, advogado, fundador da
Faculdade São Luis, Fundador da UNISULMA (Imperatriz), Membro
da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal
da OAB e sócio do escritório “Garcia e Silva - Advogados”. Tem
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional,
Direito Administrativo, Direito Ambiental e Direito Urbanístico,
atuando principalmente nos seguintes temas: constituição, direito
étnico, diferença étnica, direitos metaindividuais e acesso à justiça,
hermenêutica jurídica e história do direito. Foi agraciado com as

medalhas: Mérito Legislativo da Câmara Municipal de Imperatriz e
Simão Estácio da Silveira da Câmara Municipal de São Luis. O
professor Dimas Salustiano, é um renomado profissional, onde já
ocupou vários cargos em instituições superiores privadas e na
Universidade Federal do Maranhão.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 006/2020, de autoria do Senhor Deputado
Zé Inácio.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 006/
2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 10 de março de 2020.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Ricardo Rios

Vota a favor                                                                  Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Antônio Pereira
Deputado César Pires

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 38/2017-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
BITAL SOLUÇÕES AMBIENTAIS (JR ALMEIDA NETO E CIA
LTDA). OBJETO: Prorrogação do presente contrato por mais 12
(doze) meses, com início em 18 de janeiro de 2020 e término em 18 de
janeiro de 2021. Fica mantido o valor total do contrato em R$ 3.600,00
(três mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Ação: 4628 –
Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado
do Maranhão (manutenção). Natureza de Despesas: 3.3.90.39 –
Outros serviços de terceiros - PJ. Subelemento: 3.3.90.39-99 - Outros
serviços de terceiros – Pessoa Jurídica. Item da Despesa: 3.3.90.39.47-
Serviços Diversos em Geral.   Fonte de Recursos: 0101000000 –
Recursos Ordinários – Exercício Atual. Histórico: Prorrogação do
Contrato nº 38/2017 por 12 meses para serviços de coleta, transporte
e tratamento de resíduos da Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional
deste Poder. BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processos Administrativos
nº 3912/2019-ALEMA. ASSINATURA:  Deputado OTHELINO
NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão pela parte CONTRATANTE e BITAL SOLUÇÕES
AMBIENTAIS (JR ALMEIDA NETO E CIA LTDA), CNPJ nº
13.319.493/0001-79, CONTRATADA, através de seu representante
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legal Tarcísio Augusto Sampaio Carneiro de Sousa. DATA DA
ASSINATURA: 17/01/2020. São Luís–Ma, 10 de março de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 46/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
ELETROMEC CONSTRUÇÕES LTDA.  OBJETO:  Emissão da
Nota de Empenho nº 2020NE000463, de 03/03/2020, no valor de R$
14.790,00 (quatorze mil, setecentos e noventa reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.30.24 – Material para
manutenção de bens imóveis/instalações. Gestão: 00001 – Gestão
Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (Manutenção). Histórico: Objeto: Material para o grupo
de geradores. Instrumento Legal: CT 046/2019. Vigência: 20/10/2020.
Valor do Contrato: R$ 161.399,92. Gestor: José Paulo F. de C. Melo.
Informações Complementares: Contratação de empresa especializada
na manutenção preventiva e corretiva – aquisição de peças tipo 2 para
o grupo de motor – Gerador de 120KVA Fonte: 0.1.01.000000 –
Recursos Ordinários do Tesouro. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei
Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0226/2020.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA DA
ASSINATURA: 10/03/2020.São Luís–MA, 10 de março de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 018/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
CARAVELAS TURISMO LTDA.  OBJETO:  Emissão das Nota de
Empenho nº 2020NE000399, de 19/02/2020, no valor de R$ 147.338,63
(cento e quarenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e sessenta e
três centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral.
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTPARLAM). Natureza de Despesa: 33.90.33.09
– Passagens Terrestres. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de
passagens terrestres para parlamentares. Complementares: Empenhado
na totalidade do saldo de CT par o exercício; Nota de Empenho nº
2020NE000400, de 19/02/2020, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais). Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa.
Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção:
031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação:
4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa
no Estado do Maranhão (MANUTPARLAM). Natureza de
Despesa: 33.90.33.10 – Passagens Marítimas. Fonte de Recursos:
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000.
Histórico: Objeto: Serviço de passagens terrestres para parlamentares.
Complementares: Empenhado na totalidade do saldo de CT par o
exercício; Nota de Empenho nº 2020NE000401, de 19/02/2020, no
valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa.
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão
Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 –

Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTPARLAM).
Natureza de Despesa: 33.90.33.09 – Passagens Terrestres. Fonte
de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro -
0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de passagens terrestres para
parlamentares. Complementares: Empenhado na totalidade do saldo
de CT par o exercício; Nota de Empenho nº 2020NE000402, de 19/02/
2020, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 – Legislativa.
Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão
Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTPARLAM).
Natureza de Despesa: 33.90.33.08 – Passagens Aéreas para
servidores. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários
– Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de passagens
terrestres para parlamentares. Complementares: Empenhado na
totalidade do saldo de CT par o exercício; Nota de Empenho nº
2020NE000403, de 19/02/2020, no valor de R$ 50.416,86 (cinquenta
mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 –
Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 –
Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação:
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTPARLAM). Natureza de Despesa: 33.90.33.09 –
Passagens Terrestres. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de
passagens terrestres para parlamentares. Complementares: Empenhado
na totalidade do saldo de CT par o exercício; Nota de Empenho nº
2020NE000405, de 19/02/2020, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão
Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTPARLAM). Natureza de Despesa: 33.90.33.10
– Passagens Marítimas. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de
passagens terrestres para parlamentares. Complementares: Empenhado
na totalidade do saldo de CT par o exercício; Nota de Empenho nº
2020NE000406, de 19/02/2020, no valor de R$ 3.000,00 (três mil
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 –
Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 –
Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação:
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(MANUTPARLAM). Natureza de Despesa: 33.90.33.09 –
Passagens Terrestres. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de
passagens terrestres para parlamentares. Complementares: Empenhado
na totalidade do saldo de CT par o exercício; em 19.02.2020 foi emitida
a Nota de Empenho nº 2020NE000407, no valor de R$ 1.500, 00 (mil
e quinhentos reais), à conta da Dotação Orçamentária especifica no
caput para fazer face às despesas inerentes a este contrato durante o
corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão
Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (MANUTPARLAM). Natureza de Despesa: 33.90.33.09
– Passagens Terrestres. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Objeto: Serviço de
passagens terrestres para parlamentares. Complementares: Empenhado
na totalidade do saldo de CT par o exercício; BASE LEGAL: art. 65,
§8º da Lei Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0382/2020.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. DATA DA
ASSINATURA: 10/03/2020. São Luís–MA, 10 de março de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
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