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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16/03/2020 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 16/03/2020

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 066/20, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre o benefício do pagamento
de meia entrada para doadores regulares de sangue ou de medula óssea
em espetáculos artístico-culturais e esportivos realizados no âmbito
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 067/20, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Ordinária Estadual Nº 11.196
de 2019, que dispõe sobre a promoção de alimentação saudável nas
escolas públicas e particulares no Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 068/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a fundação Motinha
de Integração, Valorização e Resgate da Cidadania para Terceira Idade
do Município de Chapadinha.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/20,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Paulo Braid Ribeiro.

ORDINÁRIA 2ª 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 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  12 DE MARÇO DE 2020.

Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
doze de março de dois mil e vinte.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Hélio

Soares.
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, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Doutor Yglésio, Doutora
Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Gentil. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Ariston, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor
Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wendell Lages
e Zé Inácio Lula 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, a Senhora Segunda Secretária
para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – (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 HÉLIO SOARES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 066 / 2020

Dispõe sobre o benefício do pagamento de meia
entrada para doadores regulares de sangue ou de
medula óssea em espetáculos artístico-culturais e
esportivos realizados no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

 Art. 1º Fica assegurado às pessoas doadoras regulares de
sangue ou de medula óssea, o acesso às salas de cinema, cineclubes,
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teatros, espetáculos musicais e circenses e eventos educativos,
esportivos, de lazer e de entretenimento, em todo o território do Estado
do Maranhão, promovidos por quaisquer entidades e realizados em
estabelecimentos públicos ou privados, mediante pagamento da metade
do preço do ingresso efetivamente cobrado ao público em geral.

Parágrafo único. O pagamento da metade do preço do ingresso
não será cumulativo com quaisquer outras promoções e convênios e,
também, não se aplica ao valor dos serviços adicionais eventualmente
oferecidos em camarotes, áreas e cadeiras especiais.

Art. 2º O benefício de que trata esta Lei será concedido mediante
a apresentação dos seguintes documentos:

I - Para doadores de sangue: declaração expedida por entidade
reconhecida pelo Governo do Estado do Maranhão, com registro de
doação de sangue mínima de três vezes para homens e de duas vezes
para mulheres, no prazo de vigência de 12 (doze) meses; e

II - Para doadores de medula óssea: comprovante de inscrição
do beneficiário, há pelo menos 12 (doze) meses, no Registro Nacional
de Doadores de Medula Óssea (REDOME) e declaração expedida por
entidade reconhecida pelo Governo do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Os documentos de que trata este artigo
poderão ser apresentados diretamente à bilheteria do evento, como
requisito para a aquisição do benefício ou ao órgão competente,
designado pelo Poder Executivo quando da regulamentação desta Lei,
para a emissão de carteira que comprove a condição de doador.

Art. 3º A concessão do benefício de que trata esta Lei deve
observar o limite de 40% (quarenta por cento) do total dos ingressos
disponíveis para cada evento, podendo haver restrições de horário ou
data aos beneficiários.

Art. 4º Os estabelecimentos abrangidos por esta Lei afixarão
em locais visíveis da bilheteria e da portaria cartazes contendo
informações sobre as condições para gozo do benefício da meia-entrada
e os telefones dos órgãos de fiscalização.

Art. 5º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator às seguintes penalidades:

I - Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II - Multa, a partir da segunda autuação;
III - Suspensão temporária de atividade; e
IV - Cassação da licença do estabelecimento ou de atividade.
§ 1º A multa prevista no inciso II deste artigo será fixada entre

R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), a
depender das circunstâncias da infração, tendo seu valor atualizado
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro índice
que venha substituí-lo, devendo ser revertido em favor de programas e
campanhas de incentivo à doação de sangue e medula óssea.

§ 2º As penas de suspensão temporária de atividade e cassação
da licença do estabelecimento ou de atividade serão aplicadas quando o
fornecedor reincidir na prática das infrações previstas nesta Lei.

Art. 6º Aplica-se subsidiariamente, no que couber, a Lei Federal
nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013, ao disposto nesta Lei.

 Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta

Egrégia Assembleia Legislativa, cuja competência legislativa encontra
respaldo no Art. 42, da Magna Carta do Estado do Maranhão, e no Art.
137, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu conteúdo não
esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente
ao Governador do Estado. Nesse sentido, cumpre salientar que sob o
aspecto financeiro e orçamentário, a execução normativa da presente
iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público,
e nem implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado,
órgãos e entidades da administração pública.

Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela
Constituição Federal no que tange a competência remanescente dos
Estados-membros para legislar sobre matérias que não foram incluídas
nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios,

bem como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a
atuação dos entes federados, conforme previsto no §1º do art. 25 da
Constituição Federal.

Assim, cabe ao Estado legislar sobre os assuntos de interesse
estadual, como é o caso que ora se analisa, em que se objetiva estabelecer
o benefício do pagamento de meia-entrada para doadores regulares de
sangue ou de medula óssea em espetáculos artístico-culturais e
esportivos realizados no âmbito do Estado do Maranhão.

É notório que o país ainda vive uma crise profunda e crônica de
oferta de sangue e seus derivados. A demanda cresceu vertiginosamente
com o aumento da população e os bancos têm sido incapazes de atender
à população em tempo hábil.

Da mesma forma é crescente a busca por transplantes de medula
óssea por parte de pacientes portadores de doenças hematológicas,
malignas ou benignas, hereditárias ou adquiridas que afetam as células
do sangue.

A oferta também está muito aquém das necessidades, fato que
tem provocado perdas de vida, que poderiam ser evitadas se o país
dispusesse de muitos doadores. Em ambos os casos, seja no que se
refere ao sangue e hemoderivados, seja no tocante à necessidade de
medula óssea, a questão chave está em se expandir de forma consistente
e sistemática o número de doadores.

Desde a campanha de doação realizada no carnaval de 2020, o
número de bolsas captadas caiu para menos de 30% do índice
considerado ideal, passando a ser considerado crítico. O desejável seria
que 500 bolsas fossem captadas diariamente, para que todos os tipos
sanguíneos fiquem em situação estável. De acordo com o hemocentro,
o baixo nível do estoque de sangue tem afetado a realização de cirurgias
eletivas.

Atualmente a Hemomar recebe uma média de 280 pessoas por
dia, mas nem todo sangue doado pode ser liberado, em média 30 doadores
são descartados, uma vez que os candidatos precisam passar por uma
avaliação rigorosa. O ideal seria receber ao menos 300 pessoas/dia, no
entanto, a quantidade de estoque solicitada pelos hospitais maranhenses
é grande.

Devido a essa instabilidade no quantitativo de doadores diários,
os bancos de sangue vivem em alerta constante e recorrem
periodicamente às campanhas de conscientização. A mesma situação
ocorre com os cadastros de doadores de medula óssea. Apesar do
Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea Voluntários (Redome)
no Maranhão ter contabilizado, em 2019, uma queda de mais ou menos
17 % em relação a 2018, a dificuldade de algumas pessoas para encontrar
um doador compatível é alta.

O Brasil tem quase cinco milhões e meio de doadores
cadastrados no Redome, mas encontrar pessoas dispostas a doar, que
sejam compatíveis com o paciente que precisa do transplante, é bastante
difícil. No Brasil, o índice de compatibilidade é de uma a cada 50 mil
pessoas, por isso, quanto mais doadores na lista, maior a chance de um
transplante acontecer e uma vida ser salva.

No Maranhão, há 28.144 pessoas cadastradas no Redome.
Todavia, ainda há 235 pacientes cadastrados no Registro Nacional de
Receptores de Medula Óssea (REREME). O aumento do número de
doadores oscila anualmente de acordo com campanhas realizadas pelos
órgãos de saúde e pela iniciativa privada.

Por essas razões, é de salutar importância que o Estado institua
medidas alternativas para incentivar o crescimento no índice de doadores
de sangue e medula. O nosso projeto se alinha com essa proposta e se
adequa à realidade de nossa população.

Portanto, o nosso Projeto pode ter um impacto significativo
para a redução do déficit de doadores de sangue e de medula óssea. Por
se tratar apenas de um estímulo à doação e não haver qualquer cunho
pecuniário, este PL não fere a determinação constitucional de não
haver comercialização de sangue e hemoderivados.

Estados como Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato
Grosso do Sul e Espírito Santo já adotam medidas semelhantes (anexo).
Nesse tocante, ainda há projetos tramitando no Congresso Nacional
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com a mesma intenção (Projeto de Lei nº 1322, de 2019, do Senador
Fabiano Contarato), tendo recebido parecer favorável pela Comissão
de Educação, Cultura e Esporte (anexo).

Cumpre registrar, ainda, o julgamento do Supremo Tribunal
Federal, que declarou constitucional a Lei n.º 7.737/2004, do Estado
do Espírito Santo, que garante meia-entrada aos doadores regulares de
sangue, para acesso a locais públicos de cultura, esporte e lazer,
rechaçando o entendimento de que tal medida feriria o art. 199, § 4º, da
Constituição Federal (ADI 3512/ES). Transcrevemos (sic):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
N. 7.737/2004, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
GARANTIA DE MEIA ENTRADA AOS DOADORES
REGULARES DE SANGUE. ACESSO A LOCAIS
PÚBLICOS DE CULTURA ESPORTE E LAZER.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE ENTRE A UNIÃO,
ESTADOS-MEMBROS E O DISTRITO FEDERAL PARA
LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONÔMICO.
CONTROLE DAS DOAÇÕES DE SANGUE E
COMPROVANTE DA REGULARIDADE. SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE. CONSTITUCIONALIDADE.
LIVRE INICIATIVA E ORDEM ECONÔMICA.
MERCADO. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA
ECONOMIA. ARTIGOS 1º, 3º, 170 E 199, § 4º DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. É certo que a ordem
econômica na Constituição de 1.988 define opção por um
sistema no qual joga um papel primordial a livre iniciativa.
Essa circunstância não legitima, no entanto, a assertiva de
que o Estado só intervirá na economia em situações
excepcionais. Muito ao contrário. 2. Mais do que simples
instrumento de governo, a nossa Constituição enuncia
diretrizes, programas e fins a serem realizados pelo Estado
e pela sociedade. Postula um plano de ação global normativo
para o Estado e para a sociedade, informado pelos preceitos
veiculados pelos seus artigos 1º, 3º e 170. 3. A livre iniciativa
é expressão de liberdade titulada não apenas pela empresa,
mas também pelo trabalho. Por isso a Constituição, ao
contemplá-la, cogita também da “iniciativa do Estado”; não
a privilegia, portanto, como bem pertinente apenas à
empresa. 4. A Constituição do Brasil em seu artigo 199, § 4º,
veda todo tipo de comercialização de sangue, entretanto
estabelece que a lei infraconstitucional disporá sobre as
condições e requisitos que facilitem a coleta de sangue. 5. O
ato normativo estadual não determina recompensa financeira
à doação ou estimula a comercialização de sangue. 6. Na
composição entre o princípio da livre iniciativa e o direito à
vida há de ser preservado o interesse da coletividade, interesse
público primário. 7. Ação direta de inconstitucionalidade
julgada improcedente. (STF - ADI: 3512 ES, Relator: EROS
GRAU, Data de Julgamento: 15/02/2006, Tribunal Pleno,
Data de Publicação: DJ 23-06-2006 PP-00003 EMENT
VOL-02238-01 PP-00091 LEXSTF v. 28, n. 332, 2006, p.
69-82).

    
Ou seja, o julgamento afasta qualquer hipótese de vício de

inconstitucionalidade, fundamentado no art. 199, § 4º, da CF/1988, de
lei estadual que cria mecanismos para estímulo à doação de sangue, o
que se aplica também a este Projeto de Lei.

Por fim, cumpre esclarecer que o critério quanto ao número de
doações por beneficiários disposto no art. 2º converge com as
recomendações dos hemocentros e afins, incluindo a Hemomar, ou
seja: o intervalo para doação de sangue convencional para homens é 60
(sessenta) dias e para mulheres é 90 (noventa) dias. Entretanto,
recomenda-se que o homem doe no máximo 4 (quatro) vezes por ano e
a mulher o máximo de 3 (três) vezes por ano.

Diante de tais considerações, tendo em vista a importância
desta proposição para o melhoramento da saúde pública do Estado do
Maranhão, visto que estimulará o aumento do número de doadores de
sangue e de medula óssea, não havendo comprovado vício de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, solicito o valoroso apoio dos
Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua aprovação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 10 de março de 2020. - ARNALDO MELO - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº N° 067 / 2020

ALTERA A LEI ORDINÁRIA ESTADUAL Nº
11.196 DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A
PROMOÇÃO DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES NO
ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º – Modifica-se o art. 4º da Lei Ordinária Estadual nº
11.196 de 2019 e acrescenta-se parágrafo único, que passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica proibida a comercialização, no ambiente
escolar, dos alimentos ultraprocessados e açucarados.
Parágrafo único – A vedação de comercialização de
alimentos disposta no caput deste artigo abrange:
I - Lanches do tipo fast food  como hambúrguer e
cheeseburguer, hot dog, salgados fritos e assados e
semelhantes;
II - Bebidas açucaradas como refrigerantes e sucos de frutas
industrializados;
III – Pudins, confeitos e chocolates;
IV – Embutidos;
V – Molhos industrializados.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em 10 de março de 2020.  - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO
ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O projeto de lei que ora envio à apreciação desta Assembleia

Legislativa pretende alterar a Lei Ordinária Estadual nº 11.196 de 2019,
promovendo a alimentação saudável nas escolas públicas e particulares
no Estado do Maranhão, excluindo alimentos ultraprocessados e
açucarados das opções ofertadas aos estudantes. A proposição é uma
resposta às recentes pesquisas que demonstram que os hábitos
alimentares da população maranhense (especialmente das crianças e
adolescentes) têm sido caracterizados pelo consumo aumentado de
alimentos calóricos e as inadequações alimentares mais comuns são: o
alto consumo de açúcar, gordura, sal e o baixo consumo de frutas,
legumes e verduras, o que acarreta vários problemas como a hipertensão,
a diabetes e a obesidade, que, por sua vez, tornam-se questões de
saúde pública.

Cumpre esclarecer que a proposição está em consonância com
as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE
(Lei Federal nº 11.947 de 2009), iniciativa do União que oferece
alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a
estudantes de todas as etapas da educação básica pública. A proposição
mantem a proibição à comercialização, mas permite o consumo no
ambiente escolar, uma vez que é autonomia privada parental decidir
sobre a alimentação de seus filhos.

Considerando que a saúde é um direito social disposto no art.
6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a
União e os Estados legislar sobre a saúde, que o art. 227, § 1º, determina
que o Estado promoverá a assistência integral à saúde da criança (e
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ações preventivas como as propostas nessa lei incluem-se nessa
recomendação), e as mesmas previsões encontram-se dispostas na
Constituição do Estado do Maranhão, esse projeto visa à proteção da
saúde de crianças e adolescentes, reconhecendo sua estado de pessoa
em formação e, por isso, merecem uma proteção maior para que seus
direitos fundamentais sejam devidamente observados, respeitando o
poder familiar.

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de
oferecer.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 10 de março de 2020.  - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO
ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 068 / 2020

Declara de utilidade pública a Fundação Motinha
de Integração, Valorização e Resgate da Cidadania
para Terceira Idade do Munícipio de Chapadinha.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Fundação Motinha
de Integração, Valorização e Resgate da Cidadania para Terceira Idade
do Munícipio de Chapadinha, com sede no município de Chapadinha,
no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Fundação Motinha de Integração, Valorização e Resgate da

Cidadania para Terceira Idade do Munícipio de Chapadinha é uma
entidade civil, de caráter beneficente, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada.

Tem com objetivos: Assistir ao idoso assim definido na lei
8.8842/94 Regulamentada pelo Dec. nº 1.948/96: Amparar e defender
os interesses gerais do idoso e representa-los perante os poderes
Públicos Federais, Estaduais e Municipais, colaborando com os mesmos
no estudo e solução de todos: Realizar eventos de caráter culturais,
artísticos, além de trabalhos sociais atendidos pelas seguintes medidas:
Assegurar o fortalecimento e a autonomia da Fundação em gerir seus
próprios recursos com a participação da comunidade; Prestar serviços
de assistência à comunidade com oficinas voltada à Arte, Cultura e
Educação; Congregar em seu quadro vários tipos de manifestações
culturais, artríticas, cívicas e congêneres; Propiciar conhecimento cultural
à comunidade em geral

 Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por essa fundação que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de março de 2020. - ADRIANO -
Deputado Estadual – PV

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019 / 2020

CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO SR.
PAULO BRAID RIBEIRO.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Paulo Braid Ribeiro.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 10 de março de 2020. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1º vice-presidente

Justificativa
O Regimento Interno em seu art. 139, alínea “a”, estabelece

normas para a concessão da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, à pessoa que tenha contribuído para o desenvolvimento do
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais, ou ainda aos que
proporcionarem algum feito considerado notório. Dessa forma,
apresentamos o nome do Ilustre Sr, Paulo Braid Ribeiro, que presta
serviços relevantes aos maranhenses. A seguir, a trajetória profissional
do empresário:

Casado, pai de três filhos, possui segundo grau completo,
experiência profissional como Vendedor Autônomo – Livros e Seguros;
Propagandista de Laboratórios Farmacêuticos – Nova Química e SEM;
Industrial – Sócio / Proprietário das Industrias - Garvanje Ind. De
Móveis Planejados; e Mebray – Ind. e Comércio de Produtos Médicos
Hospitalares; Empresário - Sócio Proprietário de várias empresas do
setor de saúde.

É sócio proprietário das Empresas: Mércurio Comércio de
Produtos Médicos / Hospitalares Ltda. atuando na distribuição de
Medicamentos e Equipamentos Hospitalares nos estados do Maranhão,
Pará e Piauí; Laboratório de Analises Clínicas do Maranhão –
LACMAR; Centro Ambulatorial e de Diagnóstico Holandeses –
CADH; Maternidade Natus Lumine com 50 Leitos; Orion Implantes
com atuação nos estados do Tocantins e Maranhão; Medfarma
Comércio e Distribuição de Medicamentos de Alto Custo, com atuação
nos estados do Piauí, Ceará e Maranhão.

É também Presidente do Conselho de Administração do
Hospital São Luís – HSLZ e sócio proprietário do mesmo, Unidade de
100 Leitos que atende com exclusividade o servidor publico do estado
do Maranhão em Média e Alta Complexidade. O Hospital tem como
foco maior manter a qualidade, segurança e excelência de serviços
humanizados. Entre os diferenciais do Hospital, destaque para núcleos
importantes como o NSP – Núcleo de Segurança do Paciente, que atua
com muito destaque em diversas ações voltadas para a prevenção e
qualidade total. E também para o Núcleo de Educação Permanente –
NEP que promove a reciclagem e capacitação de todas as equipes.
Outro destaque é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar –
CCIH, área de extrema importância para garantir a segurança máxima
dos pacientes.

Paulo Braid Ribeiro também tem seu reconhecimento pela
magnitude social da campanha que anualmente o Grupo Mercúrio
realiza de Doação de Sangue; que somente no ano de 2019 foi responsável
pelo repasse ao Hemomar de mais de mil bolsas de sangue após dois
meses de ações. Já foram quatro edições da campanha, que tem como
objetivo estimular a prática regular da doação de sangue entre todos os
maranhenses, o que é de fundamental importância para repor a grande
demanda de estoques de sangue e garantir a vida a quem mais precisa
em emergências.

Como se observa, a trajetória de Paulo Braid Ribeiro o faz
merecedor da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de forma
significativa para o desenvolvimento do Maranhão por meio de seu
trabalho, principalmente em virtude dos relevantes serviços prestados
à saúde da sociedade maranhense como um todo.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”, em São Luís, 10 de março de 2020. - Dep. Estadual
GLALBERT CUTRIM - 1º vice-presidente

REQUERIMENTO N° 104 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, VIII do Regimento Interno
desse Casa Legislativa, requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhado VOTO DE CONGRATULAÇÕES, a
população de SANTA INÊS, pela passagem do 52º aniversário do
município, a ser comemorado no dia 14 de março. Requeiro, ainda,
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que desta manifestação dê-se ciência à Senhora, Vianey Bringel,
Prefeita Municipal, e ao Senhor, Luís Carlos Pereira Siqueira,
Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA
Conhecida popularmente como “Princesinha do Vale do

Pindaré”, a cidade de Santa Inês, distante 250 quilômetros de São Luís,
foi fundada em 1884, por senhores de escravos, na época era o principal
povoado do município de Pindaré Mirim. No início era chamada de
Aldeia dos Pretos, Ponta da Linha, Conceição. O nome Santa Inês foi
dado em razão do voto de uma senhora pelo sucesso que obteve em um
parto de risco.

Foi elevada à categoria de município e distrito com a
denominação de Santa Inês pela Lei Estadual n.º 2.723, de 19 de
dezembro de 1966, sendo desmembrada de Pindaré-Mirim sendo
emancipada em 14 de março de 1967.

A principal economia da região era o cultivo de cana de açúcar.
A Companhia Progresso Agrícola administrava a produção, que era
levada para o Engenho Central em Pindaré Mirim, através da estrada
de ferro que terminava no povoado de Santa Inês. A plantação de cana
de açúcar era feita com mão de obra em regime de quase escravatura e
toda a produção era exportada através do rio Pindaré. Muito procurado
por famílias nordestinas, que constituem atualmente, com seus
descendentes, mais da metade da população local, o povoado cresceu
rapidamente, a ponto de, no início da década de 60, tornar-se mais
importante, em termos demográficos e econômicos, do que a sede do
município a que pertencia.

O Engenho Central funcionou intensamente de 1884 até o ano
de 1910, quando começou o seu declínio por falta de investimentos e
matéria-prima. Contudo permanece até hoje em Pindaré Mirim, como
lembrança, monumento histórico e turístico, símbolo de um grande
período econômico que a cidade teve.

O povoado Ponta da Linha recebeu colonizadores dos estados
vizinhos do Piauí e Ceará que, para desenvolvê-lo, investiram na
agricultura de algodão, arroz, milho, feijão e mandioca. Com a falência
do Engenho Central, o povoado começou a investir em novas atividades.
A vinda dos colonizadores, investindo na agricultura, trouxe um novo
alento. Até o comércio de desenvolveu. Aos poucos a região foi
superando a cidade mãe, Pindaré. O cordão umbilical, que era a linha
férrea, foi substituído por uma estrada de rodagem, então MA 320.

O desenvolvimento trouxe o sonho de independência. A Câmara
Municipal de Pindaré Mirim, sob a presidência de Josué Diniz Alves,
o tenente, promovia sessões de debates sobre o projeto do vereador
Luís Pereira Neves, que pedia a separação. Depois de três acaloradas
sessões, veio a aprovação. Na Assembleia Legislativa, sob o comando
do Deputado Eurico Galvão, tomou o nome de Projeto n.º 87. Aprovado,
esperava a sanção governamental. Em 19 de dezembro de 1966 foi
assinado pelo governador José Sarney, criando o município de Santa
Inês.

Atualmente, com cerca de 115 mil habitantes, é a principal
cidade da região do Vale do Pindaré, exerce forte influência em cidades
vizinhas como: Pindaré Mirim, Bela Vista, Monção, Igarapé do Meio,
Bom Jardim, Santa Luzia, Pio XII, Tufilândia, Governador Newton
Belo e Zé Doca.

Beneficiada pela passagem da BR-222 e da Estrada de Ferro
Carajás em sua sede, o município de Santa Inês é atualmente um dos
mais importantes do Estado, tanto pela força de seu comércio e de sua
agricultura como pela instalação, em seu território, de um distrito
industrial que abriu largas perspectivas para seu desenvolvimento.

Possui uma área de 600,479 km², dos quais 3,845 km² estão
em zona urbana. Santa Inês é um município privilegiado por ter vários
acessos rodoviários (BR-316 e BR-222), ferroviário (Ferrovia Carajás-
CVRD), e aeroviário (Aeroporto Regional João Silva - SJBY), com
pista homologada em pavimento asfáltico de 1500 x 30 metros.

Em reconhecimento ao labor da população é com muita honra
que presto esta singela homenagem ao aniversário do município de
SANTA INÊS – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 11 de março de 2020. - FELIPE DOS PNEUS -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.03.2020
EM: 12.03.2020

REQUERIMENTO Nº 105 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
realizada sessão solene no dia 01 de abril de 2020, às 11h30, em
comemoração aos 60 anos de fundação do Rotary Club São Luís Praia
Grande.

A história do Rotary Club São Luís Praia Grande teve início
dia 5 de abril de 1960, por iniciativa do ilustre rotariano Acyr Barbosa
Marques, acompanhado dos irmãos Antônio e Almyr Moares Correa,
Luiz de Moares Rego, Carlos Guterres Parada, Ruy Ilayno Coelho de
Abreu e Pompílio de Albuquerque. Nasceu com 29 membros, sob a
Governadoria de José Pinheiro Machado, sendo admitido no Rotary
International em 18 de junho de 1960. Desde então, a trajetória do
Rotary Club São Luís Praia Grande tem seguido os ideais proclamados
pelo fundador do Rotary International, Paul Harris, sintetizada na
máxima “Dar de si antes de pensar em si”.

Em 60 anos de existência, o Rotary Club São Luís Praia Grande
tem desenvolvido relevantes trabalhos na área social, educacional e de
saúde pública, estimulando entre seus membros e a comunidade os
sentimentos de solidariedade e fraternidade. Instituições filantrópicas
como a “Creche Olhar de Maria”, entre outras, têm sido apoiadas com
doações permanentes. Campanhas de medicina preventiva, como
aplicação de flúor e prevenção do câncer ginecológico e de doenças
cardíacas, têm sido uma constante, pela presença de vásios sócios
médicos no clube, que também se preocupam em fornecer subsídios
educacionais à população carante, por meio de palestras informativas.

O Rotary Club São Luís Praia Grande ajudou a fundar três
novos clubes na ilha de São Luís: Rotary Club São Luís São Francisco,
Rotary Club São Luís Renascença, Rotary Club São Luís São José de
Ribamar. Até 1º de julho de 1991, o RC São Luís Praia Grande
participava do Distrito 449, que abrangia os estados do Maranhão,
Piauí e toda a região norte do Brasil. Atualmente é considerado um dos
mais tradicionais do distrito e exemplo para os clubes mais jovens.

Entregou 40 títulos de Companheiros Paul Harris e atualmente
está formado por 40 sócios honorários e efetivos. Seu quadro social é
coeso, participativo e preocupado em desenvolver novos projetos e
programas de apoio e ajuda a comunidades carentes.Sua luta por um
mundo melhor seguirá inalterada, na certeza da continuidade de uma
história de vitórias e realizações que marcaram seus 60 anos de
existência.

É essa rica trajetória que será celebrada com essa sessão solene
ora proposta.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de março de 2020. -
César Pires - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.03.2020
EM: 12.03.2020
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REQUERIMENTO Nº 106 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho por meio deste Requerimento,
justificar a minha ausência referente aos dias 11 e 12 de março do
corrente ano na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do
Maranhão, em razão de participação de reunião organizada pela
UNALE, a ser realizada em Brasília-DF.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 11 DE MARÇO DE 2020. -
WENDELL LAGES - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 16.03.2020
EM: 12.03.2020

INDICAÇÃO Nº 429/2020

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 Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde Carlos Lula,
solicitando um Mamógrafo para o hospital municipal de
Presidente Dutra.

A presente indicação atende à demanda da população de
Presidente Dutra e região onde este equipamento ser de grade utilidade
no diagnóstico precoce de mazelas da mama e tendo em vista que o
município de Presidente Dutra já é credenciado junto ao Ministério da
Saúde para realização deste procedimento, não onerara nem o estado e
nem o município, sendo o custeio dos exames feito pelo governo
federal..

Reconhecemos o empenho e o trabalho de Vossas Senhorias,
com vistas a melhorar a cidadania e a qualidade dos atendimentos de
saúde dos maranhenses. Na qualidade de representante do município
de Presidente Dutra no Parlamento Estadual, solicito de Suas
Excelências, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 11 DE MARÇO DE 2020. -
Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 439/ 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antonio Araújo
solicitando serviços de drenagem e asfaltamento na Vila Verde no bairro
Mauro Fecury em São Luís

A situação dessa travessa piora com o período de chuvas, que
alaga e prejudica quem precisa passar pela localidade. O poder público,
como responsável direto pela garantia de uma dignidade plena na vida
de seus contribuintes, precisa intervir o quanto antes na região, a fim
de evitar maiores danos à todos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 11 de março de 2020. - ADRIANO -
Deputado Estadual - PV

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

INDICAÇÃO Nº 440/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, ao Coordenador
Estadual da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do
Maranhão - CEPDECMA, Coronel QOCBM Célio Roberto Pinto de
Araújo, solicitando que seja realizada uma Visita Emergencial da
Defesa Civil do Estado, na cidade de Caxias.

Compreende-se que o Meio Ambiente é uma das maiores
riquezas do mundo. Diante disso, a indicação aqui explanada se faz
pelo motivo de buscar a proteção de nosso Meio Ambiente.

O referido pleito se dá pela premente necessidade de uma
avaliação da situação do Rio Itapecuru, pois o mesmo tem parcela
significativa na cidade de Caxias. Observa-se que, diante de informações
disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, o nível do Rio Itapecuru, estação Caxias, entrou em cota de
alerta e emergência no dia 10/02/2020.

Desta feita, sentimos obrigação em solicitar ao referido
departamento da defesa civil atenção especial à cidade de Caxias, vez
que estaremos em prevenção a eventuais desastres ambientais.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de março de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual - Adelmo Soares - Deputado
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 441/2020

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, ao Exmo. Secretário
de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando a
implantação do Departamento de Investigações sobre Narcóticos
(DENARC) junto a Delegacia Regional da Policia Civil, na cidade de
Caxias.

É válido destacar que o DENARC tem por finalidade atuar na
prevenção e repressão ao narcotráfico, com o foco principal nas
quadrilhas e traficantes que atuam não só na cidade de Caxias, mas em
toda a região.

Tal medida facilitará o trabalho de combate ao tráfico, haja
vista que este vem se desenvolvendo e causando inúmeros danos para
a sociedade. Diante disso, surge a necessidade em estabelecer um
departamento destinado ao combate intensivo às drogas.

A solicitação que faço se dá pelo fato de buscar cada vez mais
segurança aos nossos Maranhenses. Através desta indicação, solicito
ao Governo do Estado que contemple a cidade de Caxias, uma vez que
já existe nas cidades de São Luís e Imperatriz.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 10 de março de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho – Deputada Estadual

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                           SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2020 9
INDICAÇÃO Nº 442/2020

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
Glauco Henrique Ferreira Silva, Superintendente do DNIT,
solicitando, em caráter de urgência, a recuperação da BR-222.

A presente solicitação visa iniciar uma frente de trabalho para
recuperação dessa importante rodovia, dentre alguns trechos, cito:
Vitória do Mearim a Miranda, além de Santa Luiza a Buriticupu,
esperamos que através de uma frente de trabalho, possamos dá maior
trafegabilidade e segurança aos que naquela transitam.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO HÉLIO SOARES - 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 – Com a palavra, o deputado Adelmo Soares,
por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados e
deputadas aqui presentes, os companheiros que nos acompanham nas
redes sociais, querido amigo deputado Edivaldo Holanda. Hoje o que
me traz aqui, na verdade, é sobre as ações parlamentares que estamos
exercendo, nesta Casa, com muita presteza, dedicação e compromisso
com o povo do Maranhão, e meu caso específico com a deputada
Cleide Coutinho, especificamente no município de Caxias. O município
de Caxias, ultimamente muito próximo do limite da capital do Piauí,
sofre com um grande processo de aumento da violência na cidade de
Caxias. E evidentemente nós, eu e a deputada Cleide, preocupados
com essa questão em relação à violência, fomos, encaminhamos até o
governador a necessidade e urgência de uma conversa com os órgãos
competentes relacionados à segurança pública do nosso Estado. E
assim nos dirigimos, desde o mês passado, mesmo antes do Carnaval
no mês de fevereiro, eu e a deputada Cleide tivemos uma audiência
com o nosso Secretário Jefferson Portela, se eu não me engano lá
próximo antes do dia 05 de fevereiro, onde nós conversamos com
Jefferson Portela e relatamos a necessidade não só de aumentar a questão
de policiais, aumentar a estrutura do policiamento do município de
Caxias, como viaturas, eu mesmo destinei ao município de Caxias uma
emenda parlamentar para a segurança pública de R$ 200 mil para a
compra de uma viatura para a Patrulha Maria da Penha, também para
a reestruturação e melhoramento da Delegacia Regional de Caxias,
deputado Edivaldo Holanda. E eu e a deputada Cleide Coutinho
estivemos com o secretário Jefferson Portela em fevereiro. A violência
ampliou ainda mais, tivemos problemas pontuais em Caxias, graves
problemas. E o aumento assim, deputado Wellington do Curso, o
aumento da violência sobretudo na questão do tráfico de drogas. Então
fomos ao Secretário, ontem ou foi antes de ontem, fomos ao Secretário
de Segurança do Estado, nosso amigo Jefferson Portela, onde
conversamos com eles e para a nossa surpresa fomos surpreendidos

com o autor da mudança, da cúpula da polícia do município de Caxias.
Eu e a deputada Cleide não temos o poder, não somos executivos, nós
somos legislativos, fomos ouvir apenas e levar a reivindicação e a
necessidade do povo de Caxias de que precisava de mais segurança,
deputado Carlinhos Florêncio, deputado Arnaldo Melo. Então não
tivemos interferência nenhuma, não fomos nós que indicamos. Eu
particularmente gosto muito delegado Jair Paiva, que é amigo nosso,
amigo muito próximo nosso, quase que familiar, assim como da
deputada Cleide Coutinho, que foi uma indicação do nosso saudoso
deputado Humberto Coutinho, então o delegado Jair para nós é uma
pessoa muito importante, tanto que vai ocupar esse Departamento de
Combate ao Narcótico, ao combate às drogas. De modo que fomos
surpreendidos também quando a classe política de Caxias, tentando
fazer um jogo político de um evento no qual nós não temos nenhuma
participação, eu e a deputada Cleide, indicação, retirada ou substituição
de maneira alguma, de que seria atribuída a nós a mudança da cúpula da
polícia, deputado Pastor Cavalcante. De forma alguma. Nós fomos lá
fazer mais um relato, mais uma solicitação e mostrar a necessidade
urgente de ampliar a capacidade operacional da polícia de Caxias, da
cúpula policial de Caxias e fomos surpreendidos com Jefferson Portela,
secretário, quando nos colocou, querido parente, deputado Hélio Soares,
que haveria uma mudança generalizada na segurança pública de Caxias.
Nós, evidentemente, ficamos felizes pelo atendimento, o Jefferson
Portela esteve conosco, e também fomos surpreendidos com isso.
Desejamos que este seja um momento importante dessas substituições
e, se for para o bem, de fato, deputado Edivaldo Holanda, da população
de Caxias, que aconteça essa mudança. Nós ficamos felizes. Nós aqui
entramos com um requerimento solicitando a criação do Departamento
de Narcóticos em Caxias e esperamos fortemente que isso aconteça,
mas de maneira nenhuma que venham atribuir a nós, a mim e à deputada
Cleide Coutinho, de maneira alguma que nós fizemos indicação de
substituição, de tirar a ou b, não, de forma nenhuma. Aqui nós estamos
colocando que nós estivemos lá sim, mas para conversar e mostrar a
realidade da necessidade que Caxias tinha de melhorar o seu
policiamento. Isso nós fizemos e fomos surpreendidos quando o
secretário falou que estava mudando toda a cúpula da segurança do
município de Caxias. Essa é a verdade. Nada mais do que isso. O que
foi colocado além disso são fake news, são falácias políticas de interesse
de grupo a ou b que tentam atribuir a nós o poder de substituir ou de
colocar policiamento a ou b. De forma nenhuma. O poder para isso é
do governador Flávio Dino e do secretário de Segurança. Nós, como
deputados que aqui estamos, todos nós estamos aqui juntos apenas
para levar a reivindicação, a necessidade e mostrar a realidade da
segurança pública do município de Caxias. Fiquei muito feliz com isso
e também fiquei muito feliz, deputado Edivaldo Holanda, porque eu e
a deputada Cleide Coutinho estivemos com o secretário de Saúde do
Estado do Maranhão, mostramos a realidade de Caxias que é uma
cidade que todos vocês conhecem, é uma cidade que precisa cada vez
mais de uma estrutura de saúde melhor para a população. Por isso nós
solicitamos a implantação do serviço de neurocirurgia no
Macrorregional de Caxias, que é um dos melhores hospitais da
macrorregião do Maranhão. E lá fomos atendidos prontamente pelo
secretário de Saúde do Estado. Então, mais uma vez eu quero aqui
dizer que o trabalho em conjunto, meu e da deputada Cleide Coutinho,
é para beneficiar o Maranhão, mas, sobretudo, o município de Caxias
e o Macrorregional. O neurocirurgião não vai beneficiar só Caxias, mas
toda a região leste maranhense que necessita urgentemente do tão
importante serviço no município de Caxias. Portanto, senhoras e
senhores, eu vim aqui apenas para dizer mais uma vez e mostrar que a
verdade é que nós estamos levando o trabalho para Caxias e para a
região leste do Maranhão. Na segurança, substituição e mudança são
de atribuição do governo do estado e do secretário de Segurança. Os
deputados, eu e a deputada Cleide, apenas fomos visitar e mostrar a
realidade que estava acontecendo no município de Caxias. Em relação
à neurocirurgia, a solicitação da deputada Cleide Coutinho foi
conseguida pelo secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que
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inclusive vai fazer a implantação desse serviço na próxima quarta-feira
no Hospital Macrorregional de Caxias, a implantação de tão importante
serviço que é a neurocirurgia no município de Caxias. Fora isso, são
falácias, são fake News e são pessoas tentando atacar nossa conduta,
que é zelar pelo bem-estar do povo de Caxias e do Maranhão. Era só
isso que eu tinha para falar, Senhor Presidente. Obrigado e que Deus o
guarde hoje e sempre.

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

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas. Senhor Presidente, com
muita alegria que eu subo, hoje, a esta tribuna com boas notícias. Na
segunda-feira, participaremos, espero que todos os deputados, Pastor
Cavalcante, estejam presentes, porque aqui colaboraram cada um doando
cem mil reais de suas emendas, totalizando 4,2 milhões de reais para o
Aldenora Bello. Já foram depositadas duas parcelas, totalizando dois
milhões e oitocentos mil reais. E, na segunda-feira, teremos a solenidade
de depósito da terceira e última parcela, totalizando 4,2 milhões de
reais. Muitas pessoas não acreditavam que isso fosse possível. Muitas
pessoas colocaram olhos ruins sobre essa iniciativa da Assembleia
Legislativa, Deputado Hélio, mas a grande verdade é que a união dos
deputados nesta Casa venceu. E eu aproveito aqui, Deputada Detinha,
para que a gente faça um novo compromisso, que a gente repita este
ano essa iniciativa. Eu conversei, há pouco, com Antônio Dino, da
Fundação Antônio Jorge Dino, e ele me disse: “Yglésio, a iniciativa dos
deputados da Assembleia Legislativa foi maravilhosa, porque nos
permitiu respirar. O alívio de contas foi significativo, mas nós
continuamos com um déficit de um milhão de reais por mês e nossas
atividades continuam sendo feitas com dificuldades. Portanto eu faço
aqui, novamente, Presidente Glalbert o apelo, e faremos ao Presidente
Othelino, para que seja novamente editada essa proposta da Carta
Compromisso, para que todos nós aqui nos unamos e doemos
novamente cem mil reais de nossas emendas cada um, totalizando
novamente 4,2 milhões de reais. Então é um momento importante
porque o Legislativo fez a sua parte. Ele resolveu um problema da
sociedade. Ele enfrentou as dificuldades do SUS. Então, a gente espera
continuar e que isso se torne, Deputado Hélio, uma tradição nesta
Casa. Acabo de retornar de uma reunião com o Secretário de Saúde
Carlos Lula. Tive a oportunidade de parabenizá-lo pela ideia das
Policlínicas, pela marcação de consultas pelo app da saúde dentro do
aplicativo do Viva, pelo Disque Saúde, a marcação presencial. Mas ele
me disse que a procura está sendo tão grande que teremos que aumentar
os serviços e novos profissionais estão sendo contratados para realizar
mais exames de ultrassom, Deputado Arnaldo, mais exames de
endoscopia, mais consultas. O que a gente espera? A gente espera,
Deputado Edivaldo Holanda, que a Prefeitura também entre nessa
questão da marcação da consulta pelo aplicativo para reduzir as filas,
para diminuir a demanda, para facilitar a vida das pessoas. Na
oportunidade também, eu tive a satisfação de entregar um ofício da
Associação Maranhense dos Portadores de Doenças Intestinais
Inflamatórias. Pessoas que têm doenças que são extremamente
mutilantes, retocolite ulcerativa, doença de Crohn. Pessoas que precisam
de medicações caríssimas de uso contínuo para que a gente faça uma
grande campanha no mês de maio, no Maio Roxo, capacitando
profissionais da atenção básica para que eles reconheçam muito
precocemente quem tem de fato a Doença de Crohn, a retocolite, e dê
um tratamento adequado e encaminhamento adequado a esses pacientes.
Que eles não ficam perdidos indo e voltando nas Unidades Básicas de
Saúde apenas tomando quarenta gotas de Buscopan Composto. Que
eles sejam encaminhados a diagnóstico de especialidade e que aí sim
tenham um tratamento muito adequado. Outro tema que eu trago a esta
tribuna é o coronavírus. O coronavírus, finalmente, chegou ao Brasil e
é óbvio que nesse momento alguns segmentos da imprensa, que não

são todos, obviamente, eles se aproveitam para disseminar notícias
que causam desespero, muitas vezes na população. Em São Paulo, no
Paraná, há uma onda desenfreada de busca de álcool gel, a máscara que
custava centavos, hoje ela está custando dez, doze vezes o valor e
esgotadas, as pessoas estão muito preocupadas. Indo ao hospital, por
qualquer sintoma, o caminho é justamente o contrário. A gente deve
evitar ir ao hospital, em um primeiro momento, pastor, sabe por quê?
Porque é no hospital em que a maior quantidade de pessoas próximas
com potenciais transmissores com perdigotas, com secreções e que
podem transmitir o vírus, o próprio contato direto. Portanto, não se
deve ir ao hospital, a não ser que tenhamos sinais de alarme, febre alta,
dificuldade severa para respirar. Aí sim, temos que manter a calma, o
coronavírus é uma epidemia que já perdeu velocidade na China, começa
a perder a velocidade dentro da Itália e, certamente, em poucos meses,
a gente vai conseguir vencê-la, aqui no Brasil, há de passar, outros
vírus mais perigosos já passaram e continuamos aqui de pé lutando
pelas pessoas. Eu também queria destacar aqui e fazer um justo
reconhecimento ao Congresso Nacional que conseguiu derrubar, ontem,
deputado Hélio Soares o veto 55 ao PLS 55 de 1996, desde de 1996,
existia a proposta de dobrar a renda per capita familiar para benefício
de prestação continuada. Agora passam a ser incluídas as pessoas que
ganham até quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos, dobrou,
isso vai colocar vinte bilhões de reais, dentro da economia, para que
seja destinada a pessoas idosas, pessoas com deficiência e vai melhorar
muito porque duzentos e sessenta e um reais e vinte e cinco centavos
não são absolutamente nada para quem tem fome, para quem precisa
ter medicação, para quem precisa ter dignidade. Eram essas as palavras.

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

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, colegas da Mesa, colegas
deputadas, e deputado, imprensa, galeria. Eu estou aqui nesse momento
porque não fui criada na mentira. Eu sou uma pessoa que convivendo,
principalmente com Humberto e pela minha família, Senhor Deputado
Pastor Cavalcante, a gente não tem essa história de mentir. O deputado
Adelmo falou agora, e concordo plenamente com as palavras dele, que
estão tentando fazer fake news com uma notícia de que nós tínhamos
solicitado a substituição do comando da polícia de Caxias, do delegado.
Ratifico aqui o que disse Adelmo, Dr. Jair é uma pessoa que está lá há
mais de 15 anos, do nosso coração, uma pessoa séria. O coronel Márcio
é uma pessoa muito boa, que muito ajudei a ele e ele também nos
ajudou, só que... só quem não tem cabeça que pensa que compete a nós
deputados mudarmos as pessoas, os Secretários, de quem ajuda o
governador. Isso é de inteira responsabilidade do governador e do
secretário-chefe maior, que no caso seria o Portela. Ele decidiu, o
governador decidiu. O que nos cabe? Aceitar, torcer e pedir a Deus que
tudo dê certo, mas não compete à gente se manifestar, pedir: ‘tire
fulano e tire sicrano’. Mesmo porque a polícia para mim e para o
Adelmo, e para a maioria de vocês tenho certeza, é uma coisa muito
difícil, que só eles que estão lá dentro que sabem os motivos e as
razões, não nos compete nem tentar entender. Eu digo aqui que
conseguimos, de verdade, foi na educação, nós fomos pedir sim, fomos
atendidos, estamos sendo. O Felipe Camarão já mandou uma equipe
ontem em Caxias, já olhou os reparos, os novos equipamentos que a
educação de Caxias precisa. Nós conseguimos falar com o secretário
Lula e vai inaugurar no macrorregional que atende mais de 41 municípios
de Caxias. Fazer a neurocirurgia. Vamos fazer para lá três mil
ressonâncias, por quê? Porque, só tem ressonância, deputado Yglésio,
em Caxias, Imperatriz e em São Luís. E a demanda é grande, recebo
pedido de todo mundo. Conseguimos também mutirão de cirurgias
ortopédica, nefrolitotripsia, catarata e tudo isso no dia 14. Agora quarta-
feira o Lula vai lá e eu estarei presente sim. Então eu não gosto, não
aceito e nunca convivi por minha formação médica de mulher séria,
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pela minha convivência com o Humberto de ouvir mentiras. Recebi
agora um blog de uma pessoa chamado Zé Caxias. Eu não sei quem é Zé
Caxias, dizendo que eu tinha pedido. Ora, eu queria ter esse poder,
mas ninguém aqui tem, nem nós temos esse poder, nem decisão. A
decisão é do Governo do Estado, a decisão é do Secretário. Então
tantas quantas forem necessárias eu virei aqui para dizer que eu não
convivo com mentiras. O meu lema é a verdade. Muito obrigada.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de
Ordem) - Eu só queria rapidamente me solidarizar com a Dra. Cleide.
E me parece que essa onda de fake news que iniciaram aqui em São
Luís, infelizmente está ganhando o Maranhão todo. E a gente se
solidariza com isso. E me fez aqui lembrar que foi levantado
recentemente uma frase do Churchill dizendo assim, que quem quer
chegar ao seu destino, não pode jogar uma pedra em cada cachorro que
late. Eu não concordo com essa frase, primeiro porque o cachorro é um
grande amigo do homem. E pior que os cães, que são amigos do homem,
são os ratos que fogem do navio e das grandes discussões. Dra. Cleide,
a senhora tem a minha solidariedade.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO - Eu
peço permissão para agradecer, Yglésio, as suas palavras. Obrigada.

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

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos nós, galeria, imprensa, senhor
presidente Glalbert Cutrim, senhoras primeira e segunda secretárias,
meus pares aqui presentes. Pela felicidade do destino, conheci Jones
Braga e por meio dele conheci a sua família. Ontem fui alcançado, por
volta das 23h, pelo falecimento do senhor Zé Braga. Zé Braga, amigo,
faleceu aos 100 anos de idade, foi o primeiro presidente da Câmara de
Nina Rodrigues. Sem sombra de dúvida, eu acompanhei, nos seus
livros, um dos entusiastas da emancipação política de Nina Rodrigues.
Prova disso, da sua liderança, é que deixou na trajetória da sua vida
contribuições importantes no campo político. Seu irmão, Benedito
Braga, fora prefeito de Nina Rodrigues. Dona Madalena, que tive a
oportunidade também e teria ainda mais de convivência. Seu filho,
Jones Braga, hoje superintendente da Codevasf, também prefeito de
Nina Rodrigues. Deixa, além de dona Madalena, claro, inúmeros netos
e filhos, dentre eles o meu amigo Zé Maria, o Zé Antônio, o Totó,
sócio proprietário do Laboratório Gaspar, a Rosário, Anoni, estudiosa
e dona de faculdades, Concita Braga, do Boi de Nina Rodrigues, Socorro
Fortes, Santinha Braga e Kelidiane, a eles todos, a dona Madalena e
aos filhos, o meu sentimento. E dizer, seu Zé Braga, que eu não vou me
esquecer nunca das tardes que passamos lá em Nina Rodrigues, quando
o senhor planejava o seu livro Remanso e trocava comigo páginas para
que eu pudesse ler antecipadamente. E o senhor escrevia também a sua
trajetória de vida diariamente em um caderno que já se avolumava em
muitos. Eu perguntei um dia para o seu Zé Braga: “Será que eu estou
nesse caderno, seu Zé Braga?”. Ele disse assim: “Você não vai faltar”.
Não sei, a história que dirá. Mas foi interessante aquela convivência
com o seu Zé Braga, homem culto, prudente, silencioso, calmo,
totalmente diferente de dona Madalena que fala pelos cotovelos. Zé
Braga, siga em paz. O senhor deixou a construção de uma trajetória de
homem, de cidadão, de político, de pai que serve como exemplo e tem
servido para espelhar a trajetória dos seus filhos que, aliás, todos bem-
sucedidos. Contava-me sempre a história da manga que se tornou em
Nina Rodrigues, da Balaiada que passou geograficamente também por

Nina Rodrigues. Era, na verdade, uma cultura em pessoa. O Jones que,
hoje pela manhã, só hoje liguei para ele e para a Patrícia para externar
o meu sentimento, ele disse assim: “César, se lembra do meu pai.
Foram 100 anos de vida dos quais, ao menos 20, tu conviveste com
ele”. Fique em paz, seu Zé Braga, siga em paz. O senhor deixou aqui
um legado contributivo para todos nós maranhenses.

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

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 acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso
mais cordial bom dia e que Deus seja louvado. Antes de iniciar o meu
pronunciamento, quero me solidarizar com o Deputado Adelmo Soares
e com a Deputada Cleide Coutinho. Recebam o meu apoio e a minha
solidariedade e, diante dessas inverdades, dessas falsidades, dessas
práticas que tentam denegrir ou, na verdade, o termo é esse macular,
manchar a imagem das pessoas e aí, Deputado Adelmo e Deputada
Cleide Coutinho, recebam minha solidariedade também. Com relação
ao que aconteceu na cidade de Caxias, esses fakes, recebam também a
minha solidariedade. Senhor Presidente, na última segunda feira, o
Projeto de Lei n. º 82/2019, de nossa autoria que criou política de
diagnóstico e tratamento da síndrome de depressão na rede pública de
saúde foi aprovado, de forma unânime, na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Então, neste momento, aproveito para agradecer
a todos os Deputados pela aprovação do projeto de lei. Um projeto de
lei que nós apresentamos que tramitou na CCJ, que foi aprovado de
forma unânime na CCJ e aprovado também de forma unânime aqui,
nesta Casa, no Plenário desta Casa, no Plenário da Assembleia. É um
projeto de suma importância, porque, quando ele cria a política de
diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão e do combate ao
suicídio na rede pública, nós temos aí mais uma ferramenta para
combater a depressão. E é uma luta nossa desde o início do mandato.
Muitas pessoas, infelizmente, sofrem com depressão e nós temos
deixado bem claro em todos nossos pronunciamentos, nas nossas
atuações, em audiências, em nossas participações, que isso não é
mimimi, isso não é frescura. A depressão é algo grave e que precisa ser
encarado com muita responsabilidade e com diálogo. Não há necessidade
de julgamento, de pré-julgamento, há necessidade de diálogo, de se
conversar, mas também há necessidade do poder público dar esse
apoio. Então esse diagnóstico para o tratamento pactuado na rede
pública é de suma importância para que nós possamos combater a
depressão e, consequentemente, o suicídio. Então, cada dia mais nós
temos pessoas que do nada se sentem solitárias, se sentem sozinhas,
se isolam e passam ter um comportamento diferente do habitual e
todos nós precisamos ter um olhar atento a quem está próximo seja da
família, seja amigo, quem está próximo para que nós possamos combater
de frente esse mal, que é chamado “Mal do Século”, que é a depressão
e que alguns casos, infelizmente, culminam com algo mais grave, que é
o suicídio. E ao falar do suicídio é um tema que precisamos tirar da
gaveta porque as pessoas às vezes tem uma mea culpa e nessa mea
culpa com relação ao suicídio, é por não ter tido diálogo, por não ter
conversado, por não ter ouvido um familiar, por não ter ouvido a
família, não ter ouvido um amigo, e depois do fato consumado não tem
mais o que se fazer, e muitas das vezes as pessoas evitam conversar
sobre esse tema achando que assim será melhor para a sociedade, na
verdade, não é. O que nós temos é que desengavetar o tema, nós temos
que tratar o tema com muita seriedade, com muita responsabilidade. E
depressão não é frescura, depressão não é mi, mi, mi e depressão tem
que ser encarado com responsabilidade, e até para que evitemos um
número maior, que já temos na sociedade, de pessoas se mutilando, de
pessoas suicidando. E o mais importante é esse convívio, é esse contato
é essa conversa, é esse diálogo e amor ao próximo. Então, eu agradeço,
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a todos os Parlamentares que aprovaram de forma unanime o Projeto
de Lei nº 82, que é de nossa autoria, que cria a Política de Diagnóstico
de Tratamento da Síndrome de Depressão, da Rede Pública Estadual.
Então, já foi aprovado por todos os Deputados, e encaminhado para a
sanção do Governador Flávio Dino. Era o que tinha para o momento,
Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Não há quórum para deliberar. Nós temos
três requerimentos para a deliberação da Mesa. Um do Deputado
Duarte Júnior, que está ausente, fica para a próxima Sessão; o Deputado
Ariston, que também está ausente, mas se trata de justificativa de
falta, nós iremos analisar. Requerimento 102/2020, de autoria do
Deputado Ariston, requerendo que, depois de ouvida a Mesa, seja
justificada a sua ausência nas Sessões Plenárias, realizadas no período
de 11 a 15 de março de 2020, tendo em vista a necessidade de cumprir
a agenda em Brasília. Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Como vota a Deputada Dra. Andreia
Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deferido. O Requerimento 103/2020 é do
Deputado Rafael Leitoa, que também está ausente, fica transferido
para a próxima Sessão. Fica incluído na sessão da segunda-feira, 16 de
março, o Requerimento nº 104/2020, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus. Requerimento nº 105/2020, de autoria do Deputado César
Pires, e Requerimento nº 106/2020, de autoria do Deputado Wendell
Lages.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM –  Não há orador inscrito, Tempo dos Partidos
ou Blocos. Bloco Parlamentar Democrático PL e PMN, Deputado
Hélio Soares, por oito minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
serventuários, galeria, imprensa, todos os ouvintes que acompanham
esta Casa. Quero, antes de iniciar aqui, me solidarizar com a deputada
Cleide Coutinho e o nosso parente que está se aconselhando ali com
nosso decano, Edivaldo Holanda, o nosso deputado ali de Caxias, da
família Soares, o Adelmo. E o nosso tio ali que está também presente,
nosso tio Gentil, que pelo nome por si só já diz a gentileza que ele
carrega em seus ombros para com os seus pares. E que estamos,
infelizmente, deputada Cleide e deputado Adelmo, estamos sujeitos a
esses infelizes que provocam, que fabricam esses fakes para diminuir
a gente ou para tentar nos diminuir. Eu nem ligo para isso, eu nem leio,
porque às vezes a gente vai ler, deputado Edivaldo, e você faz é valorizar,
valorizar essas pessoas infelizes que não têm felicidade no seu espírito
e começam a pregar essas notícias que não levam a nada, e nem também
eu acho que vai diminuir alguém ou a quem quer que seja. Todos nós
sabemos os deveres, as prerrogativas, nossas e do Estado, do governador,
dos deputados estaduais, enfim, cada um na sua função, na sua missão.
Mas eu quero aqui, neste momento, me referir a semana da nossa vida
política, da nossa vida pública com várias decisões que tomamos no

nosso Partido, deputado Edivaldo Holanda, quando decidimos ter
candidatura própria aqui em São Luís. E tivemos a felicidade da nossa
deputada, candidata deputada do nosso Partido, aceitar o desafio de
ser candidata a prefeita da nossa cidade. Da nossa cidade de São Luís,
que é uma das cidades maravilhas do nosso país, é uma cidade que tem
seus próprios atrativos naturais e a nossa querida deputada Detinha
tem na essência do seu sentimento o compromisso de desenvolver o
trabalho como parlamentar e a experiência que ela já tem como gestora
a credencia a ser agora pré-candidata pelo nosso partido a nossa prefeita
da nossa capital. Como eu costumo dizer, deputado César Pires, os
homens, quando têm uma vitória, é uma vitória individual, é uma vitória
de cada homem, mas a mulher, quando tem uma vitória, é uma vitória
de todas elas. Então, neste momento, eu clamo todas as mulheres da
nossa cidade, da nossa querida cidade de São Luís, para que se unam,
para que nós possamos verdadeiramente ter também, no nosso comando
executivo, uma mulher comprometida, uma mulher que é como a Maria,
deputada Helena, é a Maria que cuida da roupa da família, é uma Maria
que cuida da comida, que tem em suas mãos a doçura, o tempero para
alimentar os seus familiares, a Maria que é esposa, a Maria que cria
seus filhos, é a Maria que enfrenta todos os desafios da própria família.
Deputado Arnaldo Melo, a nossa Detinha tem todos esses predicados
que a credenciam a ser uma gestora diferenciada, até porque tem no seu
próprio sentimento, deputada Cleide Coutinho, a essência do amor, a
essência da união. Vamos começar, deputado Arnaldo Melo, deputado
César Pires, pelo nosso projeto de gestão, começar, deputado Edivaldo
Holanda, pela exclusão. Qual é essa exclusão? A exclusão da desigualdade
social que existe entre nós, que nos permeia. Essa exclusão a que eu me
refiro, a exclusão social, dando, assim, igualdade de atendimento, o
aprimoramento das políticas públicas tão indispensáveis às nossas
vidas, tão indispensáveis à nossa sobrevivência. É isso que nós
precisamos aperfeiçoar cada vez mais e vencer as dificuldades que nós
sabemos que iremos enfrentar, que estão aqui no nosso dia a dia, no
nosso cotidiano. Nós estamos elaborando um plano de governo
compartilhado com toda a sociedade civil que se organiza a cada dia
para que participe, para que tenha uma participação efetiva como
muitos já tentaram fazer, mas, às vezes, as dificuldades são grandes, a
dificuldade de administrar um município hoje não é fácil. Nós temos
muitas políticas públicas em nível federal, em nível estadual e em nível
municipal que você não consegue desenvolver. Para tanto, nós temos
que estar bastante conscientes das nossas responsabilidades, nos unir
para um fim comum, para que possa devolver a confiabilidade aos
nossos eleitores. O primeiro compromisso que nós temos que ter,
Deputado Arnaldo Melo, é com o resgate da dignidade política, hoje,
arranhada em quase todos os níveis. É bem verdade que não podemos
generalizar, porque tem pessoas também que tem, no seu compromisso,
a vontade, tem a essência do seu cumprimento. E eu não estou aqui
para criticar ninguém. E ressaltar mais um assunto, um item aqui,
Deputado Edivaldo, que nós deputados que somos candidatos,
principalmente, mas aí eu generalizo, nós temos que ter cuidado com
essa pré-campanha que se aproxima aqui, nesse período agora, para
que nós tenhamos a sensibilidade para reconhecer e ter a sensatez de
onde termina os nossos direitos e começam os direitos dos outros,
para não procurar ofendê-los, para não procurar uma discórdia, para
não dar mau exemplo desta Casa que chegue Às ruas, para os comentários
e aí, sim, vai reforçar os fake news da vida, essas pessoas que vivem de
prontidão pecando, pegando pequenos erros das pessoas. Porque nós
somos humanos, às vezes, a gente erra até no afã de querer acertar e, às
vezes, peca e escorrega até numa casca de banana. Então nós temos
que ter cuidado para que as nossas prerrogativas sejam preservadas e
respeitadas, para que não cheguemos ao ridículo de estar um ofendendo
ao outro e diminuindo as pessoas. Nós temos, muito pelo contrário,
que valorizar cada pessoa que pega o seu nome e joga à disposição dos
eleitores, no compromisso de representá-los, no compromisso de fazer
com que as políticas públicas sejam implantadas e aperfeiçoadas. Então,
nosso querido Edivaldo Holanda, a minha preocupação que eu retrato,
que eu registro aqui nos anais da Casa, nesse momento, é a
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respeitabilidade, a convivência. Embora nós saibamos que a
heterogeneidade reina em todas as Casas do nosso Brasil, principalmente
no Legislativo, mas nós temos que ter a consciência e a sensatez de
unir e extrair as coisas boas e esquecer as coisas más. Muito obrigado,
Senhora Presidente, pela oportunidade e pelo tempo. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Bloco Parlamentar Solidariedade.
Deputado Fernando Pessoa está ausente. Bloco Parlamentar pelo
Maranhão. Marco Aurélio ausente. Bloco Parlamentar... Deputado
Yglésio, cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, subo novamente a esta tribuna para falar
de um absurdo que está acontecendo na cidade de Turiaçu, cidade que
me acolheu de uma maneira generosa, nas eleições de 2018. Tive uma
votação expressiva, tanto eu quanto o deputado Hélio Soares, que aqui
está, que é natural da cidade, nosso amigo. Porém, a gente não pode
deixar de falar aqui do absurdo que o prefeito Humbelino mandou
como Projeto para a Câmara de Vereadores, do município. O prefeito
que a gente sabe a quantidade imensa de processos que ele tem, em
todas as esferas das Justiça, e que isso lhe rende a mais baixa taxa de
aprovação, e a maior rejeição de um gestor, nos últimos anos, dentro da
cidade, ele está tentando vender o patrimônio de Turiaçu, sabe-se lá
com qual finalidade ele quer vender o patrimônio do povo de Turiaçu.
Quem conhece o município de Turiaçu, sabe das dificuldades da
população, sabe da falta de infraestrutura, do dificílimo acesso à saúde
que aquela população passa naquele município, da falta do mais básico.
E agora ele quer para tentar sanar os desmandos financeiros, dentro do
município, vender o patrimônio, nós denunciaremos aqui nesta Casa,
vamos tomar mais informações e voltaremos aqui à tribuna com mais
denúncias, se necessário, iremos ao Ministério Público, à Justiça, ao
lugar que seja necessário para impedir essa arbitrariedade. Era
basicamente isso, Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Bloco Parlamentar de Oposição, PSDB.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Não há oradores inscritos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Décima Oitava Sessão Ordinária de
Segunda 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. 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
(as): Doutora Cleide Coutinho, Rigo Teles, Adelmo Soares, Doutora
Helena Duailibe, Ciro Neto, Zé Gentil, Doutor Yglésio, Rildo Amaral
e Detinha. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em único turno, a discussão e votação dos Pareceres nºs: Parecer nº
058/2020, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação
final ao Proje-to de Lei nº 384/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, que “dispensa a necessidade de carimbos em prescrições,
relatórios e atestados médicos para aquisição de medicamentos no
Estado do Maranhão” e dá outras providências. A votação foi
encaminhada pelo Deputado Doutor Yglésio e 065/2020, da mesma
Comissão, em redação final ao Projeto de Lei nº 466/2019, do Deputado
Edson Araújo, que visa dispor sobre a campanha educativa publicitária
de alerta para a população sobre o período de “defeso”, no âmbito do
Estado do Maranhão, sendo os mesmos aprovados e encaminhados à
sanção governamental. O Requerimento nº 101, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, foi transferido em virtude da ausência do autor. Na
forma regimental, também foi incluído na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária, o Requerimento nº 102/2020, de autoria do Deputado
Ariston. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso. No tempo dos Partidos e Blocos, não
houve oradores inscritos. Da mesma forma ocorreu no Expediente
Final. 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
e chefe de Departamento de Feminicídio do Maranhão; Senhora Susan
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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
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com a nossa visão de mundo. Hoje o Brasil é o quinto país mais
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
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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
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
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Parlamentar de Combate e Erradicação do Feminicídio. E eu concedo,
nesse momento, a palavra à diretora da Casa da Mulher, a Senhora
Susan Lucena.

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



SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2020                                                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
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
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
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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
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,
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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
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,



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                           SEGUNDA-FEIRA, 16 DE MARÇO DE 2020 21
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
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 CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 10 DIAS DO MÊS DE  MARÇO DO ANO  DE 2020,  ÀS  8
HORAS E 30 MINUTOS,  NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
RICARDO RIOS – PRESIDENTE
RAFAEL LEITOA
ZÉ INÁCIO
ANTÔNIO PEREIRA
CÉSAR PIRES

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

653/2019 - DECLARA de Utilidade Pública a Associação Desportiva
2 de Julho, no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 002/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

654/2019 - DECLARA de Utilidade Pública o Instituto de
Desenvolvimento Educacional do Maranhão - INDESMA, no
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
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DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 003/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

660/2019 - DECLARA de Utilidade Pública o Instituto Magnificat de
Desenvolvimento Humano e de Proteção Ambiental, no Município de
São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 005/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

021/2020 - CONSIDERA de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores
Z-86, no Município de São Bernardo, Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 021/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

655/2019 -  DECLARA de Utilidade Pública a Associação dos
Produtores Familiares do Povoado Boa Hora, no Município de Tutóia,
Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 026/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

628/2019 - DECLARA de Utilidade Pública a Associação Folclórica e
Cultural Bloco Tradicional Tropicais do Ritmo, no Município de São
Luís, Estado do Maranhão

AUTORIA:  Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 032/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

627/2019 - DECLARA de Utilidade Pública o Instituto Social,
Esportivo e Cultural - INSESC, no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 033/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

592/2019 - DECLARA de Utilidade Pública a Associação de Mães e
Jovens do Novo Paço, no Município de Paço do Lumiar, Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 034/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

629/2019 -  DECLARA de Utilidade Pública o Centro de Mães Sagrado
Coração de Jesus – CMSCJ, no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  035/2020  - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

022/2020 - CONSIDERA de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores
Z-40, no Município de Itapecuru – Mirim, Estado do Maranhão .

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  036/2020  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

023/2020 - CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Tássio Rocha
(INSTAR), no Município de São João do Sóter, Estado do Maranhão.

AUTORIA:  Deputado CÉSAR    PIRES
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 037/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

006/2020 -  DECLARA de Utilidade Pública a Associação das Donas
de Casa da Vila Cascavel – São Raimundo, no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado  RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 038/2020 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

632/2019 -  DECLARA de Utilidade Pública o Centro Educacional
Jerusalém-CEJ, no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado  RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº 039/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

631/2019 - DECLARA de Utilidade Pública o Centro Criativo
Pedagógico  dos Jovens e Crianças Carentes do Conjunto Jardim
América, no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado  RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 040/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

630/2019 - DECLARA de Utilidade Pública a Associação Assistencial
do Rio dos Cachorros, no Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado  RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 041/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

155/2019 -  DISPÕE sobre o “Programa de Repouso aos Enfermeiros,
Técnicos de Enfermagem e Auxiliares de Enfermagem, no Estado do
Maranhão” .

AUTORIA: Deputada THAIZA HORTEGA
RELATORIA:  Deputado  ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 042/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

403/2019 - “IMPÕE a obrigatoriedade de capacitação acadêmica em
Direitos Humanos das Mulheres dos membros dos Conselhos
Tutelares, servidores públicos ligados à Secretaria de Segurança Pública
e Secretaria de Estado da Saúde, ambas do Estado do Maranhão,
conforme qualificação do Sistema de Justiça, preconizada no Decreto
nº 33.893, de 19 de março de 2018 do Estado do Maranhão”

AUTORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
RELATORIA:  Deputado  ANTONIO PEREIRA
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 043 – Emitido ao VETO PARCIAL aposto ao

PROJETO DE LEI Nº 217/2019 - INSTITUI o “Dia Estadual de
Combate à Poluição nas Praças e Limpeza das Praias e Lagoas
Maranhenses” e dá outras providências, de iniciativa do Senhor
Deputado FELIPE DOS PNEUS.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Antônio Pereira.

PARECER Nº 044/2020 – Emitido ao PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 011/2019, Altera o Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado
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do Maranhão, introduzindo artigos que criam o Fundo Estadual de
Combate à Obesidade.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 045/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

104/2019 - ALTERA a Lei nº 9.683, de 28 de agosto de 2012, que
institui a meia-entrada para professores da rede pública e privada em
estabelecimentos que promovam lazer e cultura.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 046/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

101/2019 - ASSEGURA os direitos ao sossego, descanso ou lazer aos
usuários de telefonia no que tange ao recebimento de chamadas ou
mensagens com fins comerciais, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado  ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, com alterações

propostas, nos termos do  voto do Relator.
PARECER Nº 047/2020 -   PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Nº 345/2019 - Acrescenta o inciso XIII, ao art. 92, da Lei nº 7.799 de
19 de dezembro de 2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado  ZÉ INÁCIO
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 048/2020 – Emitido ao VETO TOTAL aposto

ao  PROJETO DE LEI Nº 229/2019 - ASSEGURA as parturientes o
direito de ser acompanhada por Doulas, durante o período de trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades ou
estabelecimentos de saúde pública ou privada, de iniciativa da Senhora
Deputada DANIELLA TEMA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: Por maioria, pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do  voto do Relator, contra o voto do Senhor
Deputado Antônio Pereira.

PARECER Nº 049/2020  - Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº
589/2019 - CRIA a Política Pública de Incentivo e Educação Tecnológica
para a Terceira Idade, denominada “TERCEIRA DIGITAL”, no Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA:  Deputado  ZÉ INÁCIO
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 050/2020  - Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

501/2019 - DISPÕE sobre a proibição de empresas condenadas em
processos criminais de participarem de licitações, ou celebrarem
contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e
locações, no Estado do Maranhão

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: REJEITADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 053/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

603/2019 -  DECLARA de Utilidade Pública a “Associação de
Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento Agrícola Estevam
José de Sousa”, com sede e foro no Município de Timon, Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA:  Deputado  RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator

PARECER Nº 054/2020 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº
602/2019 - DECLARA de Utilidade Pública a União dos Moradores
“Força do Povo” do Povoado de Arraial, no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA:  Deputado  RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº  122/2020 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 302/2019 -  ALTERA a Lei nº 6.513, de 30 de novembro de 1995,
que DISPÕE sobre o Estatuto dos Policiais-Militares da Polícia Militar
do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº  124/2020 – Emitido à  MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 304/2019 - ALTERA a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002,
que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, para
reduzir a alíquota do ICMS nas operações internas com refrigerantes,
e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 128/2020 – Emitido ao    PROJETO DE LEI Nº

001/2020  - AUTORIZA o Poder Executivo Estadual a alienar
gratuitamente, mediante doação, imóvel de sua propriedade, ao Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, para os fins que
especifica – IPVA.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 129/2020 – Emitido à MOÇÃO Nº 002/2020 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa admiração
ao Capitão do Mar e Guerra MÁRCIO RAMALHO DUTRA E
MELLO, pelo exercício das suas atividades frente a Capitania dos
Portos do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  130/2020 – Emitido à  MOÇÃO Nº 003/2020

- PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa admiração
pelo Desembargador DR. JOSÉ BERNARDO SILVA, parabenizando
por assumir o cargo de Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do
Maranhão para o biênio 2020-2022.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  131/2020 – Emitido â MOÇÃO Nº 004/2020 -

PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa admiração
ao Capitão do Mar e Guerra ALEKSON BARBOSA DA SILVA
PORTO, por assumir o comando da Capitania dos Portos do Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  132/2020 – Emitido à  MOÇÃO Nº 005/2020

- PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa admiração
pelo Desembargador DR. LOURIVAL SEREJO, pela eleição como
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para o
biênio 2020-2022,
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AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº  133/2020 – Emitido à   MOÇÃO Nº 006/2020

- MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa admiração pelo
Desembargador Dr. Kleber Moreira de Souza, pela eleição como Ouvidor
do Tribunal de Justiça do Maranhão para o biênio 2020-2022.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  134/2020 – Emitido à  MOÇÃO Nº 007/2020

- PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa admiração
pelo Juiz de Direito da Comarca de Pedreiras, DR. MARCO
ADRIANO FONSECA, pela obtenção do Selo Prata da baixa
processual.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  135/2020 – Emitido à  MOÇÃO Nº 008/2020

- PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa admiração
pelo Desembargador DR. PAULO VELTEN, pela eleição como
Corregedor Geral de Justiça do Maranhão, para o biênio 2020-2022.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  136/2020 – Emitido à  MOÇÃO Nº 009/2020

-  PROPÕE MOÇÃO de APLAUSOS, manifestando extensa
admiração ao Senhor CLAUDIO VALE, Policial Militar do Batalhão
Tiradentes, pelo ato de bravura e por salvar a vida do recém-nascido,
João Pedro Ribeiro Campos.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  137/2020 – Emitido à  MOÇÃO Nº 010/2020

- MOÇÃO de REPÚDIO, à EMPRESA EQUATORIAL ENERGIA
pela suspensão de fornecimento de energia, que vai de encontro à
dignidade e a vida da população maranhense. Em especial, ao fato
ocorrido na terça-feira (04), quando uma idosa de 92 anos, residente do
Bairro Itamar Guará em Imperatriz, veio a óbito após ter a energia de
sua casa cortada por um funcionário da referida Empresa .

AUTORIA: Deputado FÁBIO MACÊDO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  139/2020 – Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 305/2020 - DISPÕE sobre o parcelamento, com anistia de multa e
juros, de débitos fiscais relacionados ao Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 140/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

035/2020 -  CONSIDERA de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores
Z-44, do Município de Nina Rodrigues, Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDSON ARAÚJO
RELATORIA:  Deputado  RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº 141/2020 – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº

032/2020 - CONSIDERA de Utilidade Pública o Instituto Histórico e

Geográfico de Arari - IHGA, do Município de Arari, Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA:  Deputado  RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  142/2020 – Emitido à  PROPOSTA DE

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 023/2019 - ALTERA o art. 193,
da Constituição do Estado do   Maranhão.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  147/2020 – Emitido  PROJETO DE LEI Nº

618/2019 - INSTITUI o “Dia Estadual do Nutricionista”, no Estado
do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 31 de agosto.

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  148/2020 – Emitido ao   PROJETO DE LEI  Nº

593/2019 -  Institui o “Dia Estadual do Biomédico”, no âmbito do
Estado do Maranhão, a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de
novembro.

AUTORIA: Deputado WENDELL LAGES
RELATORIA:  Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  149/2020 – Emitido ao PROJETO DE  Nº 174/

2019 - CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Maria Firmina
dos Reis” à Empresária KAROLLYN FURTADO BARROS.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  150/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 004/2020 - CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Desembargador LOURIVAL DE
JESUS SEREJO SOUSA.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº  151/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 171/2019 - CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Tenente-Coronel LUCIANO
FREITAS E SOUSA FILHO, Comandante do 24° Batalhão de
Infantaria de Selva, “BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS” .

AUTORIA: Deputada DANIELLA TEMA
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 152/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 173/2019 - CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor RAIMUNDO NONATO
DA SILVA DE ARAÚJO, jornalista, radialista, historiador e especialista
em marketing.

AUTORIA: Deputado PASTOR CAVALCANTE
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 153/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 169/2019 - CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “Manuel Beckman” à SENHORA KÁTIA BOGÉA.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
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DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 154/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 168/2019 - CONCEDE a Medalha
do Mérito Legislativo “Raimundo Santos Rodrigues” em homenagem
póstuma, ao indígena PAULO PAULINO GUAJAJARA.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 155/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 175/2019 - CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao SENHOR DOGIVAL GERÔNIMO DA SILVA, natural
do Piancó, Estado da Paraíba.

AUTORIA: Deputado PASTOR CAVALCANTE
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 156/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 172/2019 - CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao DOUTOR GELSON SOEIRA, natural do Município
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo.

AUTORIA: Deputada HELENA DUAILIBE
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 157/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 170/2019 - CONCEDE a Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” ao ator RÔMULO ARANHA ESTRELA.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 158/2020  - Emitido ao PROJETO DE Nº 001/

2020 -  CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” à
Rádio Marconi FM – 101,9 MHz.

AUTORIA: Deputado PASTOR CAVALCANTE
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 159 /2020 - Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO  Nº 002/2020 - CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor HERALDO ELIAS NOGUEIRA NUNES, o
Professor HERALDO MOREIRA.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 160/2020 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO Nº 003/2020 - CONCEDE o Título de Cidadão
Maranhense ao SENHOR JOÃO VICENTE FONTELLA GOULART,
natural do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 163/2020  - Emitido ao PROJETO DE Nº 006/

2020 -  CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor DIMAS SALUSTIANO DA SILVA, natural de
São Luís, Maranhão.

AUTORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 165/2020 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

612/2019 - INSTITUI a Campanha “IDOSOS ÓRFÃOS DE FILHOS
VIVOS” e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 183/2020 – Emitido ao PROJETO DE  LEI Nº

003/2020 – INSTITUI o Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma
Amazônico do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLEIA LLEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, em 11 de março de 2020. GLACIMAR MELO
FERNANDES - Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS,  REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE MARÇO
DE 2020 ÀS OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Dr. Yglésio-Presidente
Deputado Zé Inácio
Deputado Rigo Teles
Deputado Ricardo Rios

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 001/2020   -  Emitido ao Projeto de Lei nº 546/

2019, 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”.

AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Dr. Yglésio
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  13 de março de 2020.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL

P A R E C E R Nº 002 /2020

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise do mérito do Projeto de Lei nº 003/2020,

de autoria do Poder Executivo, que Institui o Zoneamento Ecológico-
Econômico do Bioma Amazônico do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

O presente Projeto de Lei, é um instrumento de planejamento
estratégico, bem como de ordenamento geográfico e gestão territorial
do recorte espacial definido por esta Lei, composto de diretrizes e
critérios ecológicos e agroecológicos, jurídico-institucionais e
socioeconômicos a serem considerados nas políticas públicas estaduais,
ambientais e sócio-produtivas voltadas para: a melhoria da qualidade
de vida da população; a proteção e a recuperação do patrimônio
ambiental remanescente; o desenvolvimento socioeconômico
sustentável; educação ambiental.
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O Zoneamento Ecológico-Econômico do Maranhão (ZEE-

MA), de que trata a presente propositura de lei, constitui instrumento
de planejamento estratégico indispensável ao aperfeiçoamento das
políticas públicas estimuladoras do desenvolvimento socioeconômico
sustentável do Estado. A partir dele, o Poder Executivo será capaz de
planejar e ordenar adequadamente o território maranhense, sobretudo
no tocante ao Bioma Amazônico, foco de nossa atenção e dedicação
laboriosa, no período de 2015 a 2019.

Esclarece a Mensagem Governamental que encaminha esta
proposição de Lei, que a elaboração do ZEE-MA, além de pautar-se
em metodologia e critérios técnicos, consagrou, como todos os demais
instrumentos de planejamento desenvolvidos no nosso Governo, o
princípio da participação popular como mecanismo capaz de incorporar
o conhecimento da sociedade ao processo de construção de um
Maranhão melhor e de todos nós.

O presente Projeto de Lei foi, inicialmente, encaminhado à
douta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 183/
2020), que opinou favoravelmente quanto aos aspectos legais,
constitucionais e jurídicos da proposição, que se manifestou pela
aprovação do projeto, na forma do texto original.

Com efeito, a propositura de lei tem lastro na garantia da
efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e
no dever de proteger a fauna e a flora, imposto ao Poder Público.

Vê-se, portanto, que a necessidade de preservação e
conservação do meio ambiente é ponto inquestionável e o presente
projeto de lei está alinhado a esse princípio, e em especial com as
disposições da Lei nº 5.405, de 08 de abril de 1992,  que Institui o
Código de Proteção de Meio Ambiente e dispõe sobre o Sistema
Estadual de Meio Ambiente e o uso adequado dos recursos
naturais do Estado do Maranhão.

Avaliando o que estabelece, pode-se afirmar que o projeto de
lei está amparado no princípio da finalidade, por buscar atender às
necessidades da população, no tocante aos aspectos socioambientais e
econômicos relacionados à preservação ambiental.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do projeto original,
sugerimos a sua aprovação com as seguintes alterações:

 “O inciso XVII do art. 4º do Projeto de Lei nº 003/2020 passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
XVII - Mapa 17: Quantidade de comunidades
autodenominadas quilombolas referente ao ano 2017;” (NR).

O art. 4º do Projeto de Lei nº 003/2020 passa a vigorar acrescido
do § 4º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
§ 4º O uso da zona de amortecimento das unidades de
conservação indicadas no “Mapa 2: Áreas Protegidas
referentes ao ano de 2019”, a que se refere o inciso II deste
artigo, observará as disposições da legislação federal
pertinente.”

O art. 11 do Projeto de Lei nº 003/2020 passa a vigorar acrescido
do parágrafo único, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 11. (...)
(...)
Parágrafo único. Os corredores ecológicos a que se refere
o caput deste artigo são as áreas de conexões entre as
paisagens definidas, de preferência, pelos corpos d’água.”

 O Anexo Único do Projeto de Lei nº 003/2020 passa a vigorar
com as seguintes alterações:

“ANEXO ÚNICO
MAPAS
(...)
Inserir aqui o NOVO Mapa 2.
(...)
XVII - Mapa 17: Quantidade de comunidades
autodenominadas quilombolas referente ao ano 2017
(...)
Art. 22. Os órgãos e entidades integrantes das estruturas
dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário do Estado
observarão o d ireito de populações ind ígenas, de
comunidades tradicionais e de agricultores familiares e
produtores rurais, nas tomadas de decisão sobre assuntos
relacionados à conservação e ao uso sustentável dos
recursos naturais em seus territórios, nos termos desta Lei
e do seu regulamento”.

VOTO DO RELATOR:
O Projeto de Lei nº 003/2020, foi considerado meritório por

ser conveniente e oportuno para o interesse público, razão pela qual
opinamos pela sua aprovação, com as alterações acima propostas.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável votam pela aprovação do Projeto
de Lei nº 003/2020, nos termos do voto do Relator.

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

em 11  de março de 2020.

Presidente: Deputado Adelmo Soares
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Hélio Soares

P O R T A R I A   Nº  244/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Processo nº 0208/2020,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores TARCISIO ALMEIDA
ARAUJO,  matrícula nº 1639608 e KAMYLLA DIAS MAGALHÃES,
matrícula nº 1603901, ambos lotados na Procuradoria Geral, para
atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto, relacionados
à contratação da Empresa G. S. BRAGA, para aquisição da assinatura
do Plenum Online Corporativo, conforme determina o Art. 25 da
Resolução Administrativa nº 955/2018 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11
de março de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2020. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
EMPRESA M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA., firmam entre si o
presente Contrato de Fornecimento, formalizado nos autos do Processo
Administrativo nº 0550/2020 - ALEMA. OBJETO:   Aquisição de
10.000 (dez mil) quilos de açúcar tipo refinado, em embalagem de 01
(um) quilo. Composição: origem vegetal, sacarose de cana de açúcar.
Características adicionais: branco, com embalagem que conste a
identificação do conteúdo, quantidade, validade do fabricante, com
prazo máximo de 12 (doze) meses da data da fabricação e com prazo de
validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega do
produto.  VALOR: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos
reais), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2020NE000455 de
03/03/2020 no valor de R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e
oitenta reais), para cobertura das despesas relativas ao exercício do
presente Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão
Geral; Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa;
Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.30.07
– Gêneros de Alimentação; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação:
000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção).
Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico:
Objeto: Fornecimento de açúcar refinado. Valor do Contrato: R$
25.200,00. VIGÊNCIA: O prazo de vigência expirará no final deste
exercício, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto
no art. 57, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993, sem prejuízo da garantia.
DATA DE ASSINATURA: 13/03/2020. BASE LEGAL: Constituição
Federal de 1988, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar
nº 123/06, Lei Estadual nº 9.529/11, Lei Estadual nº 10.403/15, Lei nº
8.078/90, Decreto Federal nº 3.555/00, Resolução Administrativa nº
481/06, Resolução Administrativa nº 955/2018, Edital do Pregão
Presencial nº 022/2019-CPL/ALEMA e demais normas regulamentares
aplicáveis à matéria. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA M.
L. EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º 14.385.708/0001-12 –
CONTRATADA. São Luís (MA), 13 de março de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2020. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
EMPRESA M. L. EMPREENDIMENTOS LTDA., firmam entre si o
presente Contrato de Fornecimento, formalizado nos autos do Processo
Administrativo nº 0550/2020 - ALEMA. OBJETO:   Aquisição de
10.000 (dez mil) quilos de açúcar tipo refinado, em embalagem de 01
(um) quilo. Composição: origem vegetal, sacarose de cana de açúcar.
Características adicionais: branco, com embalagem que conste a
identificação do conteúdo, quantidade, validade do fabricante, com
prazo máximo de 12 (doze) meses da data da fabricação e com prazo de
validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data de entrega do
produto.  VALOR: R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e duzentos
reais), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2020NE000455 de
03/03/2020 no valor de R$ 16.380,00 (dezesseis mil trezentos e
oitenta reais), para cobertura das despesas relativas ao exercício do
presente Contrato. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Gestora: 010101 - Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão
Geral; Função: 01- Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa;
Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Natureza de despesa: 33.90.30.07
– Gêneros de Alimentação; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação:
000011 - Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção).
Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico:
Objeto: Fornecimento de açúcar refinado. Valor do Contrato: R$
25.200,00. VIGÊNCIA: O prazo de vigência expirará no final deste
exercício, considerando o princípio da anualidade do orçamento previsto
no art. 57, caput, da Lei Federal n.º 8.666/1993, sem prejuízo da garantia.

DATA DE ASSINATURA: 13/03/2020. BASE LEGAL: Constituição
Federal de 1988, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar
nº 123/06, Lei Estadual nº 9.529/11, Lei Estadual nº 10.403/15, Lei nº
8.078/90, Decreto Federal nº 3.555/00, Resolução Administrativa nº
481/06, Resolução Administrativa nº 955/2018, Edital do Pregão
Presencial nº 022/2019-CPL/ALEMA e demais normas regulamentares
aplicáveis à matéria. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA M.
L. EMPREENDIMENTOS LTDA., CNPJ n.º 14.385.708/0001-12 –
CONTRATADA. São Luís (MA), 13 de março de 2020. TARCÍSIO
ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 05/2018. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA MICROCITY COMPUTADORES
E SISTEMA LTDA., firmam entre si o terceiro apostilamento ao
referido contrato. OBJETO: emissão da nota de empenho nº
2020NE000459 de 03/03/2020, no valor de R$ 94.783,12 (noventa e
quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e doze centavos), 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; Natureza de Despesa: 33.90.40.01 – Locação de
equipamentos de TIC – Ativos de Rede; Ação: 4628 – Atuação
Legislativa; Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (Informática); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos
Ordinários – Tesouro. Histórico: Objeto: Prestação de serviço de suporte
e gestão do ambiente de TI. Informações Complementares: empenhado
4/12 para o exercício atual; emissão da nota de empenho nº
2020NE000460, no valor de R$ 499.180,00 (quatrocentos e noventa
e nove mil e cento e oitenta reais), 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; Natureza de Despesa: 33.90.40.02 – Locação de
equipamentos de TIC – Computadores; Ação: 4628 – Atuação
Legislativa; Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (Informática); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos
Ordinários – Tesouro. Histórico: Objeto: Prestação de serviço de suporte
e gestão do ambiente de TI. Informações Complementares: empenhado
4/12 para o exercício atual; emissão da nota de empenho nº
2020NE000461, no valor de R$ 200.340,80 (duzentos mil, trezentos
e quarenta reais e oitenta centavos), 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; Natureza de Despesa: 33.90.40.03 – Locação de
equipamentos de TIC/Storange; Ação: 4628 – Atuação Legislativa;
Subação: 000010 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão
(Informática); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários
– Tesouro. Histórico: Objeto: Prestação de serviço de suporte e gestão
do ambiente de TI. Informações Complementares: empenhado 4/12
para o exercício atual; emissão da nota de empenho nº 2020NE000462,
no valor de R$ 85.226,00 (oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e
seis reais), 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; Natureza de Despesa:
33.90.40.01 – Locação de equipamentos de TIC - Impressora; Ação:
4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atuação Legislativa no
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Estado do Maranhão (Informática); Fonte de recursos 0.1.01.000000
Recursos Ordinários – Tesouro. Histórico: Objeto: Prestação de serviço
de suporte e gestão do ambiente de TI. Informações Complementares:
empenhado 4/12 para o exercício atual. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da
Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 13/03/2020.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 13
de março de 2020. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO Nº 001/2015. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EXPRESSO SALADA LTDA - ME, firmam
entre si o segundo apostilamento ao referido contrato. OBJETO:
emissão da nota de empenho nº 2020NE000532 de 05/03/2020, no
valor de R$ 200.662,50 (duzentos mil, seiscentos e sessenta e dois
reais e cinquenta centavos), 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; Natureza de Despesa: 33.90.39.41 – Fornecimento de
alimentação; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de
recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000.
Histórico: Objeto: Serviço de gerenciamento de alimentação escolar
para a Creche Sementinha. Informações Complementares: empenhado
na totalidade do saldo de CT para o exercício atual. BASE LEGAL:
Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA:
13/03/2020. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto –
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São
Luís–MA, 13 de março de 2020. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-
Geral.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO NONO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 03/2016-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO:  Emissão da Nota de Empenho nº 2020NE000452, de 02/
03/2020, no valor de R$ 1.009.300,00 (um milhão, nove mil e trezentos
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Função: 01 –
Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0318 –
Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.46.01 – Auxílio
Alimentação. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000007 –
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (auxaliment). Fonte de
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários Tesouro. Histórico:
Objeto: despesas com fornecimento de cartão alimentação/refeição.
Informações Complementares: empenhado na totalidade do saldo para
o exercício 2020. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei Federal 8.666/93 e
Processo Administrativo nº 0098/2020. ASSINATURA: Deputado
Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. DATA DA ASSINATURA: 13/03/2020.São Luís–
MA, 13 de março de 2020. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-
Geral da ALEMA.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 048/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO:

Prorrogação em 60 (sessenta) dias o prazo de execução dos serviços,
constante na cláusula sétima do ajuste, a contar do dia 17 de março de
2020. BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processos Administrativos nº
4823/2019-ALEMA. ASSINATURA:  Deputado OTHELINO NOVA
ALVES NETO–Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
pela parte CONTRATANTE e SOUSA BARROSO ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 23.700.800/0001-10, CONTRATADA,
através de seu representante legal Ricardo Serra de Oliveira. DATA DA
ASSINATURA: 13/03/2020. São Luís–Ma, 13 de março de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDOO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 047/2019-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
SOUSA BARROSO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. OBJETO:
Prorrogação em 60 (sessenta) dias o prazo de execução dos serviços,
constante na cláusula sétima do ajuste, a contar do dia 17 de março de
2020. BASE LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processos Administrativos nº
4823/2019-ALEMA. ASSINATURA:  Deputado OTHELINO NOVA
ALVES NETO–Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
pela parte CONTRATANTE e SOUSA BARROSO ENGENHARIA
E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 23.700.800/0001-10, CONTRATADA,
através de seu representante legal Ricardo Serra de Oliveira. DATA DA
ASSINATURA: 13/03/2020. São Luís–Ma, 13 de março de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão.

TERMO DE DISTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

TERMO DE DISTRATO REFERENTE AO CONTRATO
Nº 018/2014 CELEBRADO ENTRE A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA FLORART
PAISAGISMO LTDA. OBJETO:   Considerando a Cláusula
Resolutiva constante no 6º Termo Aditivo ao Contrato nº 018/2014, as
partes acima qualificadas resolvem de comum acordo, rescindi-lo
bilateral e amigavelmente a partir da data da assinatura deste Termo,
conforme artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93. DATA DA
ASSINATURA: 28/02/2020. ASSINATURAS: Deputado
OTHELINO NETO – Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO  e FLORART PAISAGISMO
LTDA, CNPJ nº 36.831.212/0001-68, através de seu representante
legal Marcelo Bueno Fernandes. São Luís–MA, 13 de março de 2020.
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERMO DE RECONHECIMENTO DE
DÍVIDA REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
0483/2020-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO E A EMPRESA WRS HOSPITALAR
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.  OBJETO:
reconhecimento da dívida no valor de  R$ 979,10 (novecentos e setenta
e nove reais e dez centavos), em favor de WRS HOSPITALAR
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, relativo à 11ª (décima
primeira) parcela do contrato nº 005/2019, de acordo com o que
determina o artigo 37, da Lei nº 4.320/64. DATA DA ASSINATURA:
11/03/2020. ASSINATURA: Deputado OTHELINO NETO –
Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO. São Luís–MA, 13 de março de 2020.  Tarcísio Almeida
Araújo – Procurador-Geral.
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PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.
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EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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